FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

NET PROMOTER SCORE: Aplicação no Relacionamento com Clientes de
Alta Renda numa Instituição Financeira Pública Brasileira

Samantha Alice de Freitas Silva

Pedro Leopoldo
2015

Samantha Alice de Freitas Silva

NET PROMOTER SCORE: Aplicação no Relacionamento com Clientes de
Alta Renda numa Instituição Financeira Pública Brasileira

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado Profissional em Administração
da Fundação Pedro Leopoldo, como
requisito parcial para a obtenção do título
de Mestre em Administração.
Área de concentração:
Organizações.
Linha
de
Corporativas.

pesquisa:

Gestão

Estratégias

Orientador: Prof. José Edson Lara.

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo
2015

em

658.812

SILVA, Samantha Alice de Freitas

S586n

Net Promoter Score : aplicação no relacionamento
com clientes de alta renda numa Instituição Financeira Pública Brasileira / Samantha Alice de Freitas Silva.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2015.

161 p.

Dissertação: Mestrado Profissional em Administração,
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, 2015.
Orientador : Prof. Dr. José Edson Lara

1. Net Promoter Score. 2. Cliente de Alta Renda.
3. Marketing de Relacionamento. 4. Negociação.
I. Título. II. LARA, José Edson, orient.

CDD: 658.812

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira CRB 6 -1590

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade de viver, servir e produzir trabalhos.
Em especial, ao Professor José Edson Lara, meu orientador. O conjunto de sua
simpatia, competência e aguçado sexto sentido me surpreendeu a cada dia mais.
Nossas reuniões na praça de alimentação do Diamond Mall sempre foram
motivos de alegria pelo reencontro. Tensão pelos novos desafios que seriam
passados. Mas muito mais bem-estar por saber que pude contar com uma
referência, além de profissional, humana. Professor José Edson ensinou-me que
posso mais, posso ir além do que é convencional e posso alçar voos mais altos
em busca da excelência e da realização plena. E sempre consciente de que há
muito ainda a explorar.
Aos colegas de trabalho, nomes que serão mencionados aqui com o grande risco
de ficar algum faltando, a quem sumariamente peço perdão. Henrique Marques,
Édilo Ricardo, Valter Garcia, Susie Helena, José Geraldo Sales, Paulo Pontello,
Olimpio Tarcísio, Adriano Queiroz, Cadu, Ana Maria Galinari, Emmanuel Gomes,
Ítalo, Raphael e Thiago Ernane. Colegas do dia a dia, que trocaram ideias comigo
e me ajudaram, como Leonardo Carregal, Débora Chaves. Colegas de função,
que mesmo a distância se desdobraram para me ajudar no preenchimento da
pesquisa: queridos Gerentes Exclusivos de todo o Brasil.
A todos os colegas e professores da Fundação Pedro Leopoldo (FPL), que, cada
um a seu modo, ajudaram-me e incentivaram a continuar.
Aos meus queridos antepassados, pela materialização desta oportunidade,
dando-me também a chance de ter pais tão maravilhosos como Getúlio e Cléa.
Sem a base de vocês, nada disso teria sido possível. Aos meus irmãos e
cunhados, porque sempre me apoiaram e compreenderam minhas ausências em
eventos sociais. Ao meu amado noivo, Adriano, pela parceira e pelo incentivo de
sempre, nessa árdua jornada para me tornar mestre.

“A chave de todas as ciências é inegavelmente o ponto de interrogação”.
Honoré de Balzac.
“A beleza do corpo nada mais é que uma extensão da formosura da alma:
nisso residem a inteligência e a competência.
Anônimo.

RESUMO
Nos modernos hábitos dos consumidores de alta renda residem as variáveis que
os levarão à tomada de decisões sobre em qual instituição financeira poderão
confiar a custódia e gestão de seus patrimônios, que muitas vezes é construído
em toda uma vida de trabalho. A esse seleto público deve ser direcionada exitosa
técnica de marketing de relacionamento, uma vez que a competição pela gestão
de recursos é acirrada, assim como as mudanças ambientais, uma constante
baseada nos avanços tecnológicos e no crescimento da fortuna mundial como um
todo,

particularmente

no

Brasil.

Os

credores

buscam

constantemente

contrapartidas em excelência de atendimento. Nesse cenário de hipercompetição
pelos recursos dos credores, analisou-se a aplicação de segmentação private em
uma grande instituição financeira pública no Brasil, que possui o DNA de “Banco
do povo” e direcionou esforços para esse novo segmento, que apesar de
pequeno, traz como resultado significativa margem de contribuição financeira. A
referência-síntese da orientação da organização para o cliente é o modelo do Net
Promoter Score. Realizou-se pesquisa descritiva do tipo survey com 204 clientes,
com o objetivo de analisar o contexto e o comportamento do cliente de alta renda
de negócios bancários da instituição. Concretamente, analisou-se e validou-se a
estratégia de orientação para o cliente, demonstrando sua eficácia. Como
resultados, verificou-se que os atributos dos gerentes de contas são fatores
decisivos. Este estudo correlacionou as razões de uso regular também com
perguntas-síntese e a pergunta final baseada no Net Promoter Score,
representando o grau máximo de fidelização, aquele em que o cliente indica os
produtos ou serviços a outras pessoas de seu convívio e círculo de convivência.
Palavras-chave:Net Promoter Score. Cliente de Alta Renda. Marketing de
Relacionamento. Negociação.

ABSTRACT
In modern habits of high-income consumers residing variables that will lead to
making decisions about which financial institution may entrust the custody and
management of their assets, which is often built for a lifetime of work. In this select
audience should be directed successful relationship marketing technique, as
competition for resource management is great, as well as environmental changes,
a constant based on technological advances and the growth of global wealth as a
whole, and particularly in Brazil. Creditors seek constantly counterparts in service
excellence, never required. In this hyper scenario the resources of creditors,
analyzed the application of private targeting in a large public financial institution in
Brazil, which has the DNA of "Bank of the people" and never before in its history
(to exclude these words) directed efforts to this new segment, which although
small, has as a result significant margin contribution. The organization of
orientation reference-synthesis for the customer is the Net Promoter Score model.
We conducted a descriptive survey research with 204 customers in order to
analyze the context and high-income customer behavior banking business of the
institution. Specifically, analyzed and validated to targeting strategy for the
customer demonstrating its effectiveness. As a result, it wasverified that the
attributes of the account managers are decisive factors. This study correlated the
regular use of reason also with synthesis questions and the final question based
on the Net Promoter Score, representing the highest degree of loyalty, one where
the client indicates the products or services to others close to them and circle of
coexistence.
Keywords: Net Promoter Score. Client with hight financial resources. Relationship
Marketing. Negotiations.
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1 Introdução: o contexto da pesquisa

1.1 Contextualização
O mercado bancário vem passando por transformações profundas por inúmeros
fatores, inclusive a mudança de poder aquisitivo da população, o acesso
tempestivo à informação dos concorrentes e o contínuo decréscimo da
desigualdade social internacional e doméstica. Os intensos processos de fusão e
aquisição globais de instituições financeiras fundamentam a hipercompetição, que
tem seus desdobramentos acelerados em função das rápidas e constantes
mudanças de um mundo conectado e tecnologicamente avançado, dividido entre
nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, perfazendo um cenário de incertezas
nunca antes visto, tanto para clientes quanto para os banqueiros.
A internet, as alianças estratégicas, as joint ventures, os novos modelos de
gestão, com as relações cada vez mais horizontalizadas, o crescimento do
comércio internacional, a preocupação com o bem-estar da sociedade, a ética, o
meio ambiente, a responsabilidade social – todos esses fatores repercutem
diretamente no mercado bancário em gestão de orientação a seus resultados.
Além disso, o avanço do capital estrangeiro na área bancária traz problemas
globais, mesmo para instituições financeiras públicas, uma vez que a dinâmica do
mercado não permite mais o isolamento geográfico como estratégia de proteção.
No Brasil, índices como o Produto Interno Bruto (PIB), a renda per capita e o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre outros, permitem mensurar
alterações econômicas e sociais, que têm demonstrado notável crescimento da
parcela correspondente à classe média. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2012), a previsão para 2015 é de aumento de 15
milhões a mais de brasileiros na classe média. Por exemplo, a partir do relatório
de 2010, o IDH combina três dimensões, como vida longa e saudável: a)
expectativa de vida ao nascer; b) acesso ao conhecimento; c) os anos médios de
estudo e os anos esperados de escolaridade, além do padrão de vida: PIB
(paridade do poder de compra - PPC) per capita.
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A crise econômica pela qual passa a economia brasileira nos dias atuais pode ser
uma oportunidade para reflexão sobre o desenho de uma série de políticas
sociais que favoreceriam o crescimento da produtividade e da economia. De
acordo com o Insper (2015), a taxa de dependência da população que não
trabalha em relação à idade ativa deveria garantir, atualmente, de 0,5 a 1% de
crescimento econômico ao ano. Ainda, não só a política social foi plenamente
favorável a um cenário de maior expansão da atividade, mas também a
demografia foi a melhor possível, ou seja, a população em idade ativa cresce
muito mais rápido do que a população; e a população brasileira deve envelhecer
nos próximos 25 anos o que a França demorou 120 anos, devido às taxas de
fertilidade atuais. Dessa forma, torna-se imperioso ter um crescimento de IDH
acompanhado de condições que possibilitem o crescimento sustentável das
condições de vida de um país.
A despeito da crise econômica, a nova classe média brasileira representa mais de
50% da população, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
(ABEP). O crescimento desse segmento, com renda familiar mensal entre R$ 1
mil e R$ 4 mil, deve-se principalmente ao aumento na renda dos mais pobres. A
elite econômica (classes A e B) tem renda superior a R$ 4.591,00, enquanto a
classe D ganha entre R$ 768 e R$ 1.064. Os considerados pobres (classe E), por
sua vez, reúnem famílias com rendimentos abaixo de R$ 768,00. Como
consequência dessa mudança na pirâmide de renda brasileira, a abordagem
bancária a esse público tem buscado alternativas para aumentar o número de
correntistas, a rentabilidade por cliente, intensificando o relacionamento, foco nos
três primeiros meses de relacionamento, utilização maciça de ferramentas de
Customer Relationshiop Management (CRM) e migração do atendimento para
canais parceiros e remotos.
Assim, no movimento acumulado pela alteração da pirâmide de renda brasileira, o
topo também terá novos participantes, o que criará mais demanda por
atendimento customizado e direcionado para o segmento de alta renda. De 2003
a 2009, quase 7 milhões de brasileiros romperam a fronteira da alta renda,
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aumentando para 20 milhões de pessoas a elite do país. A projeção é que as
classes mais ricas continuem crescendo mais rapidamente nos próximos anos.
No futuro serão necessários grupos de trabalho para criação de novos produtos, a
exemplo de seguros de vida com concierge no exterior, entre outros. As ações
públicas necessitarão acompanhar, a médio prazo, o movimento de ascensão de
renda, que certamente acontecerá na hipótese de otimismo com a economia. O
maior acesso a investimentos bancários deverá trazer necessidade de
regulamentação e fiscalização, tanto dos produtos existentes, como dos futuros. A
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que exerce papel fundamental na
proteção do investidor em seus investimentos em títulos mobiliários, a exemplo
das ações, debêntures, derivativos, fundos de investimentos, entre outros, haverá
de ter suas funções ampliadas, no contexto da economia e da política de gestão
dos mais diversos segmentos de clientes bancários.
Sobre a evolução da renda individual no topo da pirâmide, muitos estudos
acadêmicos e da literatura executiva vêm sendo realizados em todo o mundo,
dentre eles as pesquisas realizadas pela consultoria Capgemini e RBC Wealth
Management. Essas publicações normalmente causam impactos midiáticos
consideráveis, despertando expectativas no mercado e nos leitores curiosos. Um
desses estudos é o que se apresenta na Tabela 1, ilustrando a expectativa de
crescimento do número de milionários no ano de 2014, em diversos países.
Observa-se que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de milionários em 2014.
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TABELA 1

Crescimento do número de milionários, 2014
País

Número de
milionários (2013)

1
Indonésia
37.000
2
Índia
251.000
3
Nigéria
15.900
4
Estados Unidos
5.231.000
5
Brasil
194.300
6
Turquia
94.100
7
China
1.279.800
8
México
145.000
9
Reino Unido
675.100
10 Rússia
159.600
Fonte: Consultoria Wealth Insight (2014).

Número de novos
milionários (2014)
8.362
42.921
1.590
496.945
17.293
8.000
101.104
10.150
44.557
7.661

Crescimento no
número de
milionários
22,6 %
17,1 %
10,0 %
9,5 %
8,9 %
8,5 %
7,9 %
7,0 %
6,6 %
4,8 %

Os principais agentes atuantes no mercado financeiro brasileiro são: o Ministério
da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a
Comissão de Valores Mobiliários e a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). Esses agentes assumem,
fomentam e regulam o mercado de valores mobiliários brasileiro, por um
composto legal formado por inúmeras leis, decretos, resoluções e fatos
relevantes.
Um dos órgãos intervenientes, cuja função consiste em representar as instituições
que atuam no mercado de capitais brasileiro, é a ANBIMA. Uma segmentação
baseada na indústria econômica e financeira brasileira, bastante proeminente
para os clientes, é o private banking, que conforme a ANBIMA, consiste em:
A atividade de private banking no mercado doméstico é prevista por um
conjunto de atividades tais como prestação de serviços bancários e
financeiros por meio de assessoria e consultoria, análise de risco e situação
patrimonial, planejamento financeiro, incluindo a análise de investimentos,
gestão de riscos, previdência complementar e seguros, bem como
planejamento sucessório, dentre outras. Ela é desempenhada para clientes
que, individual ou coletivamente, atendam à exigência de capacidade de
investimento mínima, a qual não poderá ser inferior ao equivalente a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), por instituições financeiras e
assemelhadas autorizadas a operar no país pelo Banco Central do Brasil,
sendo a atividade de que ora se trata passível de oferecimento,
independentemente de outros serviços prestados pela respectiva Instituição
Participante. (ANBIMA, 2015)
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Em 2015, o patrimônio do segmento de private banking atingiu R$ 666,5 bilhões,
volume 3,32% superior ao de 2014, segundo o boletim divulgado pela ANBIMA
em março de 2015.
O crescimento das aplicações em fundos de investimentos, de 2,14%, não levou o
volume total desses ativos a superar o volume aplicado diretamente em títulos e
valores mobiliários, que cresceu 4,27%, ainda conforme a ANBIMA. Esses
movimentos expressam, em alguma medida, a preferência pela gestão
especializada do patrimônio num contexto de mais incerteza macroeconômica e a
redução das aplicações em renda variável, como reflexo do desempenho
desfavorável do mercado de ações em 2014.
Destaca-se ainda que, durante momentos de incerteza, como a forte crise
financeira atual, os investidores estão expostos a maior volume de notícias ruins e
inesperadas

(Dzielinski,

2011),

tendo

como

premissas

de

finanças

comportamentais grande aversão à perda em detrimento dos ganhos. A vasta
oferta de notícias em muitos casos resulta em sobrecarga de informação
(Lam,DeRue, Karam, & Hollenbeck, 2011), que estimula o viés de aversão à
perda, reduzindo potencialmente as atividades de negociação dos investidores
durante o período crise (Agnew & Szykman, 2005). Com isso, os resultados
também foram controlados por períodos de crise/incerteza. Duas subcategorias
dos fundos multimercados podem ter menos impacto negativo em suas
rentabilidades nos períodos de crise: long and short neutro e long and short
direcional (Penna, 2007). Gomes e Cresto (2010) ressaltam que os retornos
positivos desses fundos em períodos de crise se dão em razão de conseguirem
trabalhar com posições previamente alocadas em diferentes tipos de estratégias.
Ainda segundo a ANBIMA, nos boletins periódicos que são divulgados em seu
website, a ampliação do número de grupos econômicos no segmento, de 0,37%,
veio acompanhada pelo aumento do número de profissionais, em especial
aqueles com certificação Certified Financial Planner (CFP®)1 (8,63%). Com isso, a
1

Certified Financial Planner(CFP), certificação internacional de planejadores financeiros concedida
pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros(IBCPF).
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certificação entre os bankers já é de 64,7%, o que denota a acentuada
especialização da gestão do patrimônio desses investidores.
Esse boletim ressalta também que, nos últimos três anos, enquanto as aplicações
dos investidores do segmento de private banking em ativos de captação bancária
e debêntures registraram queda, as aquisições de ativos com lastro imobiliário e
agrícola cresceram em ritmo elevado. Atraentes para os investidores também pelo
benefício fiscal que oferecem, esses papéis ampliaram sua participação na
carteira de ativos do segmento, de 11,5 para 17,3%, entre 2011 e 2013.O
mercado de capitais brasileiro, quando se torna mais sofisticado, faz com que os
investidores sejam mais exigentes. Surgem novos nichos de mercados, jovens
investidores, clientes de patrimônio elevados, bem-informados e com alto
potencial para consumo de produtos e serviços mais estruturados e não
encontrados no varejo. Novos serviços e estratégias se fazem necessários para
atender às demandas de proteção do patrimônio e administração de ativo desses
clientes.
Ao longo dos anos, as alterações mercadológicas, com reflexo no perfil e no
comportamento de consumo dos clientes, geraram necessidades de revisões de
parâmetros na segmentação da instituição financeira, com atualização na
estratificação de renda e volume de negócios, nomenclaturas e estratégias para
os segmentos.
Buscando equiparar a instituição financeira pública à concorrência, identificou-se
a necessidade de oferecer aos clientes de alta renda produtos e serviços
diferenciados, assegurando atendimento personalizado, com foco na segurança,
agilidade e conveniência. Alinhada a essa revisão e buscando elevar o banco ao
nível da concorrência, identificou-se a necessidade de estabelecimento de um
modelo diferenciado para atendimento ao seu cliente de alta renda.
Em setembro de 2011 foi criado um projeto-piloto em 33 superintendências
regionais, com o objetivo de realizar atendimento personalizado junto ao cliente
pertencente ao “nicho exclusivo”, aquele que possui montante mínimo de
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investimentos na instituição financeira de R$ 1 milhão. Tal projeto previa mudança
comportamental do relacionamento com o cliente, bem como adequação de
produtos e procedimentos aos novos padrões de mercado, implementando uma
postura proativa no atendimento ao cliente, aliada a modernas e efetivas técnicas
de negociação.
Além desses preditores citados, torna-se evidente a relevância da utilização dos
métodos e preceitos da inteligência competitiva, que consiste na busca, na
análise e na exploração das informações relativas à própria empresa, seus
concorrentes e seu setor de atividade, com o objetivo de aumentar a sua
produtividade e competitividade. A empresa dispõe de setor próprio para esse
tipo de trabalho, que serviu como forte pilar para a atuação diferenciada ao
público de alta renda, tendo em vista o aumento da competitividade entre
instituições financeiras brasileiras e internacionais.
O direcionamento do relacionamento junto ao cliente de alta renda, “nicho
exclusivo”, tem como premissas a não segregação de clientes, a manutenção da
missão empresarial, o posicionamento claro junto ao público de alta renda, a
otimização do relacionamento com o cliente e a rentabilização das carteiras.
Para a implantação do projeto, foram realizados treinamentos e reuniões entre os
gerentes selecionados para o piloto e os gestores envolvidos, buscando
transformá-los em referência, apoiadores e multiplicadores da estratégia para os
clientes do novo segmento.
O piloto foi iniciado em 2011 com 33 profissionais, aumentando seu número para
49 na primeira expansão em 2012. E numa segunda expansão, em 2013, mais 23
superintendências passaram a participar do projeto, totalizando 72 profissionais
especializados no atendimento ao cliente de alta renda. Pôde-se verificar a
evolução de todo o projeto, como quantidade de clientes, incremento de volume
de negócios e margem de contribuição.
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O fortalecimento da empresa passa por sua expansão, pela atuação em novos
mercados, pelo aproveitamento de oportunidades, além da geração de resultados.
A empresa buscou, dessa forma, garantir o posicionamento estratégico, condição
factível a partir da observação permanente da dinâmica dos mercados e das
necessidades e expectativas dos clientes.
Tal medida permite a percepção da imagem da instituição financeira como banco
moderno, ágil, detentor de alta tecnologia, em condições de atender clientes com
elevados níveis de exigência e sofisticação. Há que se ressaltar, ainda, que a
apresentação de novos produtos ou disponibilização dos mesmos em canais
diversificados para o público de alta renda também se constitui em importante
mecanismo a ser disponibilizado para os demais segmentos de clientes. Tais
iniciativas servem como ferramentas para incrementar os negócios, como
captação, e sedimentar a imagem de modernidade junto ao público em geral.
A

existência

de

agências

exclusivas

está

sedimentada

no

mercado,

caracterizando-se por segmentos diferenciados entre empresarial e corporate, na
pessoa jurídica, e prime e private, na pessoa física, de acordo com os valores de
faturamento ou faixa de renda e volume de negócios. Em razão do elevado grau
de especialização das agências private, seja nos produtos e serviços oferecidos,
seja na qualificação exigida das equipes, nesse momento não foram
contempladas agências com essas características para a empresa. Almeida
(2013, p. 200) discorre sobre esse assunto:
A localização das sucursais, mais do que a de outros canais de distribuição,
é essencial. Ela deve estar absolutamente alinhada com a estratégica
definida, com os segmentos a servir e com o posicionamento da empresa.
[...] Implantar uma sucursal de private banking num bairro de classe operária
é um absurdo, tal como o será abrir uma agência de transferência
internacional de dinheiro num bairro chique habitado unicamente por
nacionais.
No contexto dos negócios bancários, notadamente no tocante a esse objeto de
estudos, faz-se mister que seus estudos requeiram abordagens conceituais,
taxonômicas e teóricas, que permitam a compreensão nomológica do tema.
Assim, temas como a negociação e seus matizes, a gestão do relacionamento
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entre diversos stakeholders e o comportamento do cliente desses serviços
apresentam fundamentos consistentes para a abordagem compreensiva desse
aspecto dos negócios.
O comportamento do cliente é fator de suma importância para iniciar a matriz de
ações e estratégias voltadas para determinado público ou nicho. Representa o
resultado de vendas de uma empresa com base na expectativa e demanda
interna do cliente, que varia de pessoa para pessoa, mas pode ser mensurada
entre grupos afins nos fatores sexo, idade, regiões geográficas, classe social,
entre outros. Gera a aplicação prática na forma de segmentação de clientes, uma
vez que grupos diferentes possuem necessidades, desejos e intenções similares
dentro de cada grupo.
A implantação de estratégias específicas para o público de alta renda na referida
instituição financeira pública adicionará novo item ao atual modelo de
segmentação, com parâmetro de investimento mínimo de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais). Esse novo nicho necessitará de ações e abordagens
específicas, uma vez que seu grau de exigência e tempestividade requerida nos
retornos às suas demandas são altos e a empresa que não se adequar a essas
peculiaridades pode perder parcela desse significativo poder de margem de
contribuição e lucro operacional. Atenção especial à variação de faixa etária
nesse segmento deve ser dada, como ilustra Almeida (2013, p. 202):
Por exemplo, no segmento de maiores rendimentos servido tradicionalmente
por ofertas de private banking não é raro encontrarmos grupos numerosos
de clientes seniores cuja relação com as novas tecnologias é muito tênue,
embora no mesmo segmento os mais jovens tenham uma interação com
estas tecnologias muito intensa. Uma estratégia de comunicação por e-mail
e de disponibilização de informação através da internet funciona bem no
segundo grupo e muito mal no primeiro. [...] tratá-lo como um segmento
homogêneo não é, pois, eficiente.
A gestão do relacionamento com o cliente avançou do status de vantagem
competitiva para uma necessidade latente nas empresas, de forma que as trocas
efetuadas ao longo do tempo entre consumidor e fornecedor passaram a ser a
tônica, não mais sendo a venda única um caminho a ser escolhido nas opções
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comerciais. Para que a longevidade seja assegurada, o vínculo deixou de ser
apenas empresarial, sendo necessária mais aproximação entre as partes. Gosling
(2001, p. 23), ao falar de marketing de relacionamento, afirma que:
É importante lembrar que não basta apenas oferecer um produto ou serviço
personalizado, e de qualidade, uma vez que os concorrentes podem fazer o
mesmo. É fundamental criar uma intimidade com os clientes, aprendendo
suas exigências individuais, estabelecendo um relacionamento de qualidade.
Para

isso,

torna-se

necessário

compreender

cada

indivíduo

em

suas

peculiaridades e diferentes necessidades e exigências, passando da visão do
marketing tradicional2, baseado em transações, para o foco no cliente e
avançando para o centro como o relacionamento entre clientes e empresas.
Assim, o marketing de relacionamento busca o desenvolvimento das relações ao
longo do tempo e perenes entre as empresas e todos os stakeholders envolvidos,
desde consumidores e distribuidores até seus fornecedores.
Ainda de acordo com Gronroos (1995), as estratégias do marketing tradicional
ainda podem ser, e são, utilizadas para casos como captação de novos clientes, o
que depende do estágio do posicionamento da empresa, ao passo que o
marketing de relacionamento busca aprofundar o vínculo, trazendo os indivíduos
que já são clientes de situações de retenção para ativação e fortalecimento. Neste
estudo, faz-se importante o uso de ambas as técnicas, uma vez que serão citados
exemplos de aplicabilidade junto ao público de alta renda que já possui vínculo
com a instituição financeira pública, bem como aqueles clientes que se encontram
na situação de prospecção, seja por pesquisas de mercado, indicações de
clientes já existentes ou uso da rede pessoal e comercial de relacionamento dos
empregados.
Além das duas versões de marketing mencionadas neste estudo, há que se
considerar também o marketing de serviços3. Lovelock, Wirtz e Henzo (2012)
2

Grönroos (1995, p. 3) explica que se refere à abordagem vigente nas empresas, centrado no mix
de marketing, que orienta o processo decisório.
3
Há várias definições para o marketing de serviço, as principais estão fundamentadas por
Grönroos (1995, p. 34-36), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005, p. 30).
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mencionam quatro aspectos intrínsecos do universo dos serviços, que perfazem
sua peculiaridade: a) intangibilidade; b) variabilidade; c) inseparabilidade entre
produção e consumo; d) perecibilidade.
Os serviços bancários podem ser considerados artigos de luxo, principalmente
quando atribuem uma diferenciação de atendimento a um público seleto. No
contexto da instituição financeira, disponibilizar gerentes exclusivos altamente
preparados

e

qualificados

para

atendimento,

que

ficam

alocados

nas

superintendências, sendo delas representantes, e que se dispõem a visitar o
cliente até em locais inóspitos, passa a ser artigo de luxo, dadas sua
especificidade e diferenciação.
Recentemente, o mercado de luxo passou por significativas mudanças. A
organização mercadológica, que antes tinha a forma de uma pirâmide, agora tem
o formato de uma pera (D’Angelo, 2011). Nessa transição, o “luxo acessível”, que
formava a base da pirâmide, vem ganhando cada vez mais espaço, assim como o
setor de “luxo inacessível”, que compreende o topo da pirâmide. Nesse mercado,
os impactos da mudança da pirâmide de renda já se mostram presentes, pois
com o crescimento do poder aquisitivo da população de países em
desenvolvimento, existe uma predisposição dos mercados já consolidados a
pagarem valor mais alto por um produto exclusivo.
Considera-se luxo acessível produtos enquadrados como certos tipos de
perfumes,

cosméticos,

bebidas,

aparelhos

eletrônicos,

entre

outros.

A

comunicação para esse tipo de produto é mais abrangente e normalmente a
produção é feita em série. Assim, na transição da pirâmide para o formato de
pera, a base se torna maior, ampliando o acesso da população a esses produtos.
Já no luxo intermediário encontram-se as bolsas, maletas, canetas, relógios e
outros itens. A comunicação para essa categoria é mais restrita e o produto
distribuído em quantidades restritas. No topo encontra-se o luxo inacessível.
Alguns produtos dessa categoria são os iates, obras de artes, carros feitos à mão.
É o ápice do luxo, produzido de forma artesanal e distribuído exclusivamente para
poucas pessoas.
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Mesmo com essa segmentação, D’Angelo (2011) defende que a maior parte da
população está tendo acesso a esses produtos. Dessa forma, compreender o que
leva os consumidores a perceberem uma marca como sendo ou não de luxo se
torna aspecto relevante para as empresas definirem suas estratégias de mercado.
Infelizmente, poucas pesquisas têm investigado a percepção dos consumidores
em relação aos produtos de luxo, principalmente no cenário brasileiro.
Vigneron & Johnson (1999) investigaram o consumidor que busca prestígio por
meio de suas compras. De acordo com os autores, as marcas que satisfazem
essa necessidade possuem as seguintes características: a) o consumo da marca
leva status ao usuário. Os preços mais altos aumentam a sensação de status
quando comparados a preços mais baixos; b) se a maioria da população de um
local possui um produto de determinada marca, ela não pode ser considerada um
exemplo de marca que proporciona prestígio ao seu usuário; c) na hora da
compra, o consumidor leva em conta os benefícios sociais que irá receber ao usar
o produto; d) a compra satisfaz uma necessidade emocional. Toda experiência de
compra é trabalhada pela empresa para garantir prazer ao comprador; e) os
produtos são superiores do ponto de vista técnico. A qualidade da matéria-prima é
ímpar e o processo de produção é minucioso.
Como metodologia, adotou-se para estudo o conceito do Net Promoter Score
(NPS)®4, que é um método de avaliação de resultados estatísticos que busca
mensurar o grau de satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de
empresa, uma vez se ocupa de calcular o grau de indicação ou não de um cliente
já existente. O NPS foi criado por Fred Reichheld (Boston-EUA) e apresentado
em um artigo na Harvard Business Review, em 2003, com posterior lançamento
de duas edições do livro “A Pergunta Definitiva”. Segundo o autor, com base em
uma única pergunta, as empresas podem começar a gerir a performance dos
clientes tão rigorosamente quanto se gerencia o crescimento de receita ou retorno
sobre o patrimônio. Esse foco no cliente pode reverter o ciclo de lucros ruins,

4

Net Promote Scorer® é uma marca registrada da Bain & Company, Inc., Fred Reichheld e
Satmetrix Systems, Inc.
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convertendo clientes em promotores, o que gera lucros saudáveis e crescimento
sustentável.

Em face do apresentado para o delineamento e execução desta pesquisa,
descortina-se como questão fundamental: como se caracterizam o contexto e o
comportamento do cliente de alta renda nos negócios bancários de uma
instituição financeira?
Para cumprir os propósitos deste estudo em consonância com a questão
norteadora apresentada, foram estabelecidos os objetivos:
1.2 Objetivos do estudo
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi assumido o seguinte objetivo geral:
Analisar o contexto e o comportamento do cliente de alta renda nos negócios
bancários de uma instituição financeira pública de grande porte.
O cumprimento do objetivo geral será possível mediante o atingimento dos
seguintes objetivos específicos:
a) Caracterizar o cliente de alta renda;
b) identificar

e

analisar

as

condições

e

sistemas

de

informações

banco/cliente;
c) identificar e analisar as determinantes comportamentais dos clientes de
alta renda;
d) identificar e analisar as condições de negociação da empresa com os
clientes de alta renda;
e) correlacionar as condições de clientes, determinantes comportamentais e
de negociação com a instituição financeira pública; e
f) caracterizar os elementos de otimização dos três preditores.
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1.3 Justificativas
A escassez de estudos na literatura acadêmica que se referem às aplicações de
marketing de relacionamento e negociação na área financeira foi um fato gerador
do escopo principal deste estudo, tendo sido encontrados também poucos
trabalhos relacionados ao segmento de alta renda. Sobre instituições financeiras
públicas brasileiras, não há estudos direcionados para este público. Identificou-se
também a pequena quantidade de estudos na literatura de negócios, uma vez que
a aplicabilidade das finanças comportamentais à realidade do crescente mercado
de private banking brasileiro ainda é incipiente.
Há grande importância deste estudo para a empresa investigada, considerando
que a aplicação da estratégia direcionada para o público de alta renda descrita
neste estudo é inédita na instituição financeira, tendo seu início acontecido em
2011. Desta forma, a empresa poderá analisar a visão do cliente sobre a
inovadora estratégia, analisar seus resultados e desta forma direcionar as
próximas decisões organizacionais a serem tomadas. Também se justifica este
estudo pela importância para a sociedade, considerando que o aprimoramento
dos canais e das condições de negociação traz muitos benefícios ao sistema
financeiro, uma vez que os clientes satisfeitos realizam mais negócios no país,
fomentando o ciclo virtuoso financeiro e econômico.
Por fim, uma justificativa de peso é a importância para a pesquisadora, uma vez
que é constante a busca pelo conhecimento. Identificar a visão do cliente sobre a
estratégia da empresa permitiu o aprimoramento das atividades diárias e
cotidianas e dos atendimentos prestados a esses clientes.
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2 Referencial Teórico: os Fundamentos do Relacionamento entre Bancos e
Clientes
O referencial teórico fundamenta os pilares constituintes da pesquisa. Visa a
apresentar a consistência de um campo do conhecimento, construído à luz de
outras contribuições da literatura, algumas seminais e outras contextuais, mas
que reflitam o estado da arte do tema em estudo.
Nesse prisma, o referencial teórico abordado nesta pesquisa contempla
elementos contextuais sobre elementos econômicos e sociais brasileiros,
vertendo para o tema dos negócios bancários, assim como fundamentos
conceituais, taxonômicos e teóricos do tema do relacionamento com o cliente, do
comportamento do consumidor e da negociação corporativa.
2.1 Os serviços e os clientes bancários
O contexto econômico brasileiro no momento de elaboração desta pesquisa é
composto de alterações e situações imprevisíveis, provavelmente nunca antes
experimentadas. Medidas rigorosas de controle econômico a partir de política
monetária, fiscal e administrativa buscam a redução da inflação, para que a
economia possa estar devidamente equilibrada e girar recursos em todas as
cadeias produtivas, favorecendo ainda mais o crescimento da classe pobre
brasileira. Segundo a Ata da 191ª reunião do Comitê de Política Monetária
(COPOM), de 2 e 3/06/2015:
Taxas de inflação elevadas geram distorções que levam a aumentos dos
riscos e deprimem os investimentos [...], promovendo o encurtamento dos
horizontes de planejamento das famílias, empresas e governos, bem como
na deterioração da confiança de empresários. Além disso, vale ressaltar que
taxas de inflação elevadas subtraem o poder de compra de salários e de
transferências, com repercussões negativas sobre a confiança e o consumo
das famílias. Por conseguinte, taxas de inflação elevadas reduzem o
potencial de crescimento da economia, bem como de geração de empregos
e de renda (COPOM, Ata 191ª, Jun/2015).
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Nesse sentido, o comitê acredita que, se, por um lado, o consumo das famílias
tende a registrar ritmo moderado de expansão, devido aos efeitos de fatores de
estímulo como o crescimento da renda e a expansão moderada do crédito, por
outro, condições financeiras relativamente favoráveis, concessão de serviços
públicos, ampliação das áreas de exploração de petróleo, entre outros, tendem a
favorecer a ampliação dos investimentos.
De acordo com a pesquisa Faces da Classe Média, realizada pelo Instituto Data
Popular em parceira com a Serasa Experian, divulgada em fevereiro de 2014, a
classe média brasileira, que já soma 108 milhões de pessoas, gastou R$ 1,17
trilhão em 2013, o equivalente a 26% do PIB brasileiro e a 58% do volume de
crédito no país. Esses números equivalem a considerar que, se essa classe de
consumidores fosse um país, seria o 12º do mundo em população e a 18ª nação
em consumo.
Em 2013, de acordo com a pesquisa citada, a classe média brasileira
representava 54% da população do país, com 77,1 milhões de adultos. Já em
2014 a classe média consumiu 85 milhões de viagens nacionais e 7,8 milhões de
móveis para suas casas.
De acordo com o critério de classificação econômica Brasil divulgado pela ABEP
e com vigência a partir de 01/01/2014, as classes D e E possuem renda média
bruta familiar mensal de R$ 895,00; a classe C2 possui renda de R$ 1.277,00; a
classe C1 é categorizada com o ponto de corte de R$ 1.865,00 de renda. Já a
classe B2 apresenta renda mínima de R$ 3.118,00 e a classe B1 tem renda de R$
6.006,00. Por fim, a classe A possui renda de R$ 11.037,00, de acordo com o
levantamento socioeconômico (LSE) 2012 Ibope Média.
Em consonância com o movimento de ascensão financeira da pirâmide
econômica brasileira, também o número de milionários se expande no país. Para
o atendimento satisfatório a essa demanda, as instituições financeiras se
adaptaram às estruturas de private banking dentro do possível para sua
legislação. A instituição financeira pública utilizada como objeto deste estudo, até
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a presente data, não aderiu oficialmente ao private banking, uma vez que são
necessários procedimentos legais específicos para tal fim. O posicionamento
adotado pela concorrência brasileira pode ser visto sinteticamente na Figura 1:

Figura 1 - Pesquisa de concorrência em bancos no Brasil, 2014.

Fonte: Capgemini Consulting (WRBR, 2014).

A Capgemini Consulting, em parceria com a European Financial Managment
Association (EMFA), após pesquisa realizada com 17.000 clientes em 32 países,
elaborou o World Retail Banking Report 2014, que identificou que as mídias e
redes sociais tornaram-se o mais poderoso instrumento do moderno banking. Os
dados serviram de fonte para a elaboração do Índice de Experiência do Cliente
(IEC). O IEC pode ser sintetizado em três dimensões: produtos; canais e ciclo de
vida do cliente. Quanto maior a nota, melhor é a visão que os consumidores têm
dos serviços prestados pelos bancos de varejo.
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Figura 2 - Dimensões do Índice de Experiências do Cliente.
Fonte: Capgemini Consulting (WRBR, 2014).

De maneira geral, houve queda do IEC em 2014, conforme a Capgemini. Em
2013, o índice global era de 73,5 pontos e em 2014 atingiu 72,9. A queda ocorreu
em diversos continentes, exceto na América Latina, que registrou melhoria do
índice em relação ao ano anterior. Contudo, o Brasil, que em 2013 havia obtido
72,1 pontos, recuou 0,6 p.p.
Dois motivos principais foram responsáveis pela queda do indicador no mundo
como um todo: crescente influência da geração Y (clientes na faixa etária entre 18
e 34 anos) e o contínuo avanço dos concorrentes não bancários no ambiente de
serviços financeiros. Os clientes da geração Y mostraram-se os mais exigentes e
os menos atendidos em suas expectativas no relacionamento com seus bancos.
Nesse grupo, 27,4% dos clientes manifestaram tendência a trocarem de
instituição financeira, bem como são os menos propensos a recomendarem seus
bancos a amigos. Essa geração vem migrando cada vez mais dos canais
tradicionais para o mobile banking, buscando rapidez e familiaridade com as
inovações tecnológicas, sendo este um claro ponto de inflexão do IEC.
Esses dados permitem inferir que, além de fornecer o serviço essencial, é
fundamental praticar preços justos, oferecer portfólio variado de produtos e
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prestar serviços de qualidade. O maior fator de escolha mais destacado e
essencial de um banco são suas taxas e tarifas.
Em todas as regiões pesquisadas pela Capgemini Consulting, mesmo os clientes
que têm altos índices de experiências positivas são propensos a trocarem seus
bancos de primeiro relacionamento num intervalo de até seis meses. Experiências
positivas conduzem necessariamente a comportamentos rentáveis para os
bancos,

como

retenção,

aumento

nos

índices

de

comercialização

e

recomendação de clientes em potencial.
O índice de encerramento de contas apurado pela consultoria Fractal em 2012
indicou que os clientes de alta renda são mais propensos aos encerramentos de
contas do que os clientes de classe média ou até mesmo das pequenas e médias
empresas. Esse índice desses clientes foi o maior entre os segmentos
pesquisados, alcançando o patamar de 2,8%. Entre os que encerraram seu
relacionamento com os bancos nesse segmento, aproximadamente 15% abriram
concomitantemente uma nova conta em outra instituição financeira, indicando
migração de relacionamento. Os outros 85% simplesmente encerraram suas
contas, sinalizando já possuir relacionamento com outros bancos. Na comparação
entre os bancos, a instituição financeira pública pesquisada possui o menor valor
de evasão para os clientes de varejo pessoa física (renda até R$ 4 mil), com 0,6%
de evasão, e o segundo maior índice para o segmento de alta renda (renda acima
de R$ 4 mil), com 2,1%.
Perder um cliente pode representar um risco maior para as empresas do que
simplesmente a diminuição de um cliente em sua carteira. Segundo Bateston e
Hoffman (2003), as empresas que não conseguem reter os seus clientes têm a
tendência de cometer de maneira recorrente os mesmos erros. Desta forma,
torna-se mister a identificação das causas que levam ao abandono, buscando
evitá-las através de um plano de retenção. No tocante ao setor bancário, um dos
principais indicadores seriam os comportamentos ou motivos que levam o cliente
a encerrar uma conta corrente.
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Pelos trabalhos de Grönroos (1995), Peppers e Rogers (1997), McKenna (1993) e
Vavra (1993), constata-se que o marketing de transações enfoca os produtos ou
serviços ofertados, enquanto o marketing de relacionamento enfoca o
desenvolvimento de relações de longo prazo entre a empresa e seus
consumidores, seus fornecedores e distribuidores.
Este estudo baseia-se nos preceitos relacionais estudados pelos autores citados.
Grönroos (1995, p. 4) preconiza que os recursos do vendedor (a empresa), tais
como pessoas, tecnologia e sistemas, devem ser utilizados de forma que a
confiança dos consumidores nesses recursos e, portanto, na empresa seja
mantida e reforçada. Ao estabelecer a relação de negócios, a empresa faz ao
cliente uma série de promessas, considerando, por exemplo, bens, serviços,
soluções financeiras, transferência de informações, contatos sociais, levando a
futuros comprometimentos.
A conta corrente é o veículo principal que possibilita a negociação e venda de
produtos e serviços bancários e seu encerramento é sinal claro de
descontinuidade de relacionamento com a instituição por parte do cliente, motivo
pelo qual os números sobre as ações dos clientes em relação aos bancos
apresentados anteriormente necessitam de cuidado especial em seu tratamento
e planejamento de ações que revertam o quadro. Além disso, os dados da
pesquisa referenciada possibilitam verificar até que ponto a instituição financeira é
utilizada como primeiro banco de relacionamento, o que possibilita a elaboração
de estratégia para fidelização e recuperação de clientes de alta renda.
Além disso, apesar de os bancos terem informações suficientes sobre os seus
clientes, apenas pequena fração delas é adequadamente aproveitada para
aprimorar as experiências de relacionamento com estes. Os bancos utilizam
pouco as informações que possuem dos seus clientes e necessitam ficar mais
atentos às mudanças nas suas expectativas. Quanto maior for o IEC, a chance de
o cliente manter-se fiel ao seu banco de relacionamento, adquirir novos produtos
da instituição e recomendá-los a terceiros aumenta três a cinco vezes. Portanto,
surpreender positivamente o cliente com bom atendimento e serviços que
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funcionem em todos os canais de atendimento são posturas essenciais dos
bancos.
Sobre isso Fournier, Wittenbraker e Aver (2014) discorrem:
Apesar do “R” de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e de US$
1 bilhão gastos em softwares anualmente, muitas empresas simplesmente
não entendem nada de relacionamento com o cliente. Falta-lhes inteligência
relacional – isto é, elas não têm consciência da variedade e relacionamentos
que os clientes podem manter com uma empresa e não sabem reforçar ou
mudar essas conexões (Fournier et al., 2014).
Com a crescente geração e disponibilização de dados, torna-se imperativo não só
capturar dados demográficos simples tais como gênero, idade, rendimentos e
escolaridade, mas associá-los à informação de compra dos clientes. A finalidade
disso é tanto criar rankings de lucratividade quanto perceber e diagnosticar
determinados tipos de interação entre os clientes e as organizações do mundo
atual, que serão detalhadas posteriormente neste estudo.
2.2 Determinantes comportamentais do consumidor bancário
Os primeiros estudos sobre o comportamento do consumidor foram realizados no
fim do século XIX, época em que os economistas se esforçaram para
compreender a importância da oferta e da procura nas relações econômicas (O
Livro da Economia, pg. 110). Os estudos eram baseados na hipótese de que os
indivíduos detinham informações completas e precisas sobre as alternativas de
oferta e suas decisões de compra eram consideradas completamente racionais. O
primeiro livro sobre o tema foi publicado em 1958 e o primeiro jornal profissional,
em 1974 (Robertson, Zielinski & Ward, 1984). Em 1958, Wroe Alderson publicou
“Marketing Behaviour and executive action”, em que abordou o tema.
Preliminarmente, os pesquisadores clássicos, como Adam Smith e Marshall, já
haviam caracterizado e considerado o papel dos consumidores nas ações do
mercado. Mais recentemente, autores como Bourdieu, Baudrillard e Balman têm
proposto reflexões profundas sobre o consumo e os consumidores.
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A partir dos anos 70, as teorias de comportamento do consumidor começaram a
se delinear, expandindo os estudos sobre atitudes para o conceito mais amplo de
processamento de informações: como os consumidores as adquiriam e as
utilizavam depois para o momento da compra, gerando modelos. O modelo do
comportamento do consumidor proposto por Engel, Kollat e Blackwell (1995)
classifica a tomada de decisão de compra como tendo cinco estágios: a)
reconhecimento do problema; b) busca de informações; c) avaliação de
alternativas; d) decisão de compra; e) comportamento pós-compra.
Dessa forma, após o reconhecimento de uma necessidade (problema), o
consumidor começa a buscar mais dados sobre alternativas que melhor o atenda.
O resultado da análise gera a decisão de compra, bem como as expectativas do
processo após se tornar um cliente.
As organizações estão buscando cada dia mais o poder de intervir nesse
processo de forma direta e favorável à realização de negócios sustentáveis e
duradouros. Uma das maneiras para se conseguir esse atributo é estudar a
motivação do consumidor. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 242), “a
motivação do consumidor representa a tentativa de satisfazer as necessidades
fisiológicas e psicológicas por meio da compra e consumo de um produto”.
Daniel Kahneman (2012), brindado com o Prêmio Nobel de Economia em 2002,
utilizou pesquisas que colocam em dúvida a ideia de que a tomada de decisões
humana é essencialmente racional, representando profundo impacto em muitas
áreas, incluindo Economia, Psicologia, Medicina e Política. O referido autor traz
uma saga que apresenta duas personagens, que coexistem em nossa mente,
representadas por duas formas de pensar: uma é a rápida, intuitiva e emocional.
A outra é mais lenta, deliberativa e lógica, representando mais esforço em seus
trabalhos. Desta forma, o pensamento rápido é apresentado com seus defeitos e
vícios, tendo sido reveladas as influências das impressões intuitivas nas decisões.
Comportamentos tais como aversão à perda, excesso de confiança no momento
de escolhas estratégicas, dificuldade de previsão de situações felizes e
satisfatórias e os desafios de identificar corretamente os riscos no trabalho,
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segundo o autor, só podem ser compreendidos caso se saiba como as duas
formas de pensar moldam nossos julgamentos.
Nos últimos tempos, uma teoria emergente e que consiste em uma linha tênue
entre a Economia e a Psicologia é a das finanças comportamentais, contrapondose à premissa do mercado perfeito, também defendida por Daniel Kahneman
(2012). Embora as teorias tradicionais de microeconomia e finanças acusem a
existência de assimetria informacional entre os agentes formadores do mercado e
a racionalidade limitada dos agentes econômicos, tais evidências não são
capazes de explicar a natureza dos desvios do comportamento dos investidores
em relação às teorias tradicionais. Com base nas premissas do comportamento
do consumidor no mercado financeiro, os preços dos ativos não refletem seus
valores justos, havendo, portanto, distorções que deveriam ser corrigidas por
agentes racionais em um processo denominado arbitragem. Conforme dito,
deveriam, porém nem sempre são corrigidas, dado que ou nem todos os agentes
do mercado são racionais ou as estratégias para fazer com que o preço do ativo
volte ao equilíbrio podem ser inviáveis, fazendo com que as distorções
permaneçam por um tempo considerável.
O ramo de empresas domésticas e internacionais que prestam consultoria tendo
como base o leque de informações de mercado obtidas por vias públicas ou
pesquisas contratadas cresce e traz uma importante demanda: o uso da
inteligência competitiva para o estudo do comportamento do consumidor dentro e
fora da empresa. No tocante ao mercado bancário de alta renda, com base nas
pesquisas e informações, serviços são lançados e/ou alterados de acordo com o
nicho o qual se propõe enfatizar em determinado plano de ação.
Os estudos sobre o comportamento do consumidor, notadamente no setor de
negócios financeiros, destinam-se à segmentação dos diversos mercados, que,
em essência, consiste em reunir e caracterizar grupos de clientes que apresentam
traços comuns entre si.
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As ações direcionadas para tal público têm como base principal a estrutura da
segmentação de mercado, quando a segregação de diferentes grupos permite
tratamento igual entre os nichos, mais efetivo e adequado ao padrão.
Tavares, Afonso e Locatelli(2012, p. 3) indicam:
Segmentar é uma tarefa gerencial, deliberada, a ser aplicada por qualquer
organização frente a seu mercado. Ela tem muitas utilidades práticas: orienta
a decisão sobre quais segmentos focar; estimula a identificação de
possibilidades estratégicas de diferenciação de ofertas; realça a importância
de ação empresarial proativa na configuração do mercado de atuação. Um
exemplo dessa prática, entre inúmeros, está no lançamento de alimentos
semiprontos para o segmento formado por quem dispõe de pouco tempo
e/ou busca praticidade, algo tão presente na vida moderna.
Kotler e Keller (2006, p. 183) determinam quatro grupos de fatores que
influenciam o comportamento do consumidor: culturais, sociais, pessoais e
psicológicos. Por mais que esse comportamento possa se apresentar de alguma
forma previsível dentro dos nichos determinados pela segmentação, torna-se
mister considerar a individualidade e a exclusividade de vida de cada indivíduo, o
que pode até mesmo gerar desvios do comportamento esperado e, por
consequência, alteração da motivação que leva à compra do produto ou serviço
exigido para cada situação.
Em 1982, Holbrook e Hirschman iniciaram os estudos sobre a experiência e o
comportamento do consumidor. Em decorrência disso, uma série de autores
investigou a importância da experiência como tendo a necessidade de satisfazer,
além dos atributos utilitários, aspectos emocionais e multissensoriais, em conjunto
com o conhecimento denominado experiência hedônica (Guido, Capestro &
Peluso, 2006). Fortalecer a relação com o cliente apenas pela efetivação de
transações em condições ótimas para ambas as partes passa a não ser
suficiente, uma vez que seres diversos encerram em si expectativas e anseios
conscientes e inconscientes baseados em fatores psicológicos e emocionais que
interferem diretamente no desejo de comprar novamente o produto ou serviço.
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De acordo com o modelo genérico proposto por Hawkings, Mothersbaugh e Best
(2007,

p.

19),

os

indivíduos

sofrem

influência

conjunta

de

fatores

sociodemográficos, cognitivos, perceptuais e emocionais na definição de sua
autoimagem e de seu estilo de vida. A partir da definição concomitante de sobre
quem é, quem deseja ser e como deve viver, o ser pensante identifica
necessidades e desejos antes talvez não revelados sobre si próprio, o que
repercute no processo de decisão de compra
De acordo com Grönroos (2003, p. 14), “clientes não compram bens ou serviços,
compram os benefícios que os bens e serviços lhes proporcionam”, que são
avaliados de acordo com o valor gerado pelo mesmo ao indivíduo. Os serviços
pertencentes no Brasil ao setor terciário são os maiores provedores das receitas
do setor bancário, incluindo situações diversas tais como a facilidade de consulta
a saldos de aplicações, preços das tarifas, taxas de juros pagas em crédito ou
recebidas em investimentos, pacote de vantagens na aquisição de cartões de
crédito, entre outros.
O comportamento do consumidor bancário tem sido motivo de inúmeras
pesquisas, uma vez que se trata de um dos sistemas tecnológicos mais
avançados do mundo. O serviço é necessário à população e com concorrência
vasta e crescente, principalmente em relação à qualidade dos preços praticados,
raio de alcance de sua rede de agências e capilaridade do atendimento por meio
de canais virtuais ou correspondentes bancários.
Considerando a criação de valor para o cliente, Melo et. al. (2015) indicou o efeito
direto das motivações sobre a participação nos processos de inovação como
significativo. Este estudo permitiu a um grupo seleto de clientes esta participação:
notáveis foram as diferenças relatadas pelos profissionais nas tratativas
posteriores ao convite para a resposta à pesquisa, pois se sentiram parte de um
processo inovador e puderam expor suas opiniões e preferências: a criação de
valor foi também rentável, pois em geral trouxe mais negócios à instituição em
função do reforço do relacionamento.
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No tocante ao marketing de serviços, Gouvêa e Masano (2006, p. 4) discorrem:
A atuação em um cenário altamente competitivo, com fronteiras globalmente
estendidas, exige que os atores do setor de serviços encontrem
constantemente alternativas de ganhos de qualidade, produtividade e
inovação como fonte da geração de vantagens competitivas sustentáveis
para suas empresas. Três estratégias têm sido apontadas como possíveis
alternativas de sucesso para que uma empresa supere seus competidores: i)
liderança global em custos; ii) diferenciação e iii) focalização.
De acordo com Almeida (2003, p. 34), o marketing bancário surge, no decurso da
segunda metade do século XX, como um desdobramento independente do
marketing de serviços, cujo objeto são os serviços bancários. No mercado
bancário, inicialmente os principais produtos são os serviços prestados ao
consumidor, seja na forma de consultoria financeira, na venda de seguros,
cartões e contas correntes, bem como na comercialização de financiamentos e
investimentos para provimento de meios à realização de seus sonhos e
consequente fomento à atividade econômica e financeira do país.
A evolução do conceito de marketing bancário deu-se a partir do momento em
que as necessidades dos clientes bancários foram se tornando mais complexas,
de modo que tanto as soluções quanto as abordagens tradicionais, como citado,
não foram mais suficientes para atender a problemas específicos enfrentados por
segmentos distintos. Quanto ao relacionamento entre um cliente e a instituição
bancária por meio da qual serão utilizados os serviços, o processo se inicia ainda
antes da escolha consciente por determinada instituição financeira. A simples
abertura de uma conta corrente estabelece um conjunto de transações, como
transferências, depósitos, investimentos, saques e pagamentos, que implicam um
relacionamento entre a instituição e o indivíduo, diferentemente das compras de
bens de consumo, as quais para se configurarem em relacionamento devem
ocorrer de modo sucessivo ao longo de um período significativo. Ainda, outras
peculiaridades dos consumidores bancários são a grande diversidade de clientes
e a forte regulação governamental do setor, seja por meio da oferta de moeda ou
de medidas de fiscalização por órgãos competentes (Ramuski, 2007).
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A negociação com o cliente tem papel fundamental no neste estudo. Torna-se
imperativo compreender que a negociação não se trata de um jogo, situação que
exige competição e técnicas específicas para se vencer um oponente. Trata-se de
um importante processo que permite o “ganha-ganha”, provendo bem-estar e
satisfação para todas as partes envolvidas. Negociar já é uma atividade dos
organismos vivos por natureza. A necessidade de simbiose somente é suprida
pelas trocas entre membranas e estruturas celulares, desde as células mais
simples até as mais complexas. Um indivíduo vivo sempre precisa da interação
para obter os substratos necessários à sua sobrevivência.
De acordo com Ferreira (2013, p.3), o ser humano é dotado de capacidade básica
de negociação, sendo para si uma característica inata. Esse processo já se inicia
nos primeiros dias de vida, quando a criança precisa de comida e amparo e
negocia isso por meio do choro, transmitindo aos pais o sinal da vida em bom
funcionamento que desejam. As crianças reforçam e comprovam a capacidade
básica de negociar: mesmo sem o poder formal ou a autoridade, uma criança é
capaz de obter muito, porque emprega práticas adquiridas por aprendizagem com
esteio em comportamentos inatos de interação social (Strayer & Roberts, 2004).
De acordo com Ferreira (2013, p. 10):
A negociação eficiente pressupõe o estabelecimento de uma relação de
respeito entre os participantes, que devem atuar de maneira firme contra o
problema, mas sendo ao mesmo tempo gentis e cooperativos uns com os
outros. [...] É a expressão da arte levando ao um rapport eficaz.
Esse mesmo autor discorre sobre a diferença entre a negociação primal (regida
preponderantemente por emoções primárias) e a negociação cognitiva, em que a
racionalidade se ocupa de buscar formas de obter condições ótimas de
negociação em que as questões substantivas são alcançadas concomitantemente
com a manutenção do relacionamento entre as partes. Este assunto será
abordado em detalhes posteriormente neste estudo.
A negociação é uma realidade do cotidiano empresarial. Estima-se que os
gestores gastem aproximadamente 20% do seu tempo em negociações e que,
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provavelmente, esses 20% afetam os restantes 80% das suas atividades (Baron,
& Ferejohn, 1989). Mintzberg (1972), em seu estudo sobre as funções chave da
gestão, identifica a negociação como elemento fundamental na atividade
empresarial.
Segundo Almeida (2033, p. 5):
É, portanto, aceitável admitir que a capacidade para negociar eficazmente
seja uma competência indispensável para o êxito da atuação de qualquer
gestor ou gerente empresarial. [...] Sendo a negociação uma tarefa que
consiste na recolha de informação, sua análise e consequente tomada de
decisões, a capacidade cognitiva tem impacto relevante na explicação dos
resultados negociais.
Para sobreviver a todas as rápidas mudanças do mundo contemporâneo, o êxito
nas negociações se faz imperativo. A literatura sobre técnicas e procedimentos
em condições ótimas de negociação tem aumentado ultimamente, uma vez que a
busca pelo perfil ideal do negociador passou a ser uma regra de ouro para o
sucesso nos negócios, especialmente aqueles que envolvem serviços a um nicho
exigente e altamente cortejado pela concorrência. Vários são os preditores
encontrados e atenção especial é requerida no tocante ao preceito ético. Sobre
isso, Andrade, Rovigati e Macedo (2012, p. 18) comentam:
Há muita discussão quanto até que ponto se está agindo de maneira ética ou
não em uma tomada de decisão e negociação. Por exemplo, quando alguém
pergunta até que limite se poder chegar em uma tomada de decisão e
negociação, e não se diz a ele o verdadeiro limite, para ter maior espaço de
barganha, até que ponto esse comportamento pode ser considerado ético e
quando ele passa a ser antiético? Evidentemente, isso depende muito dos
valores das pessoas envolvidas na tomada de decisão e negociação e do
ambiente no qual elas estão inseridas.
Os estudos acerca da negociação corroboram sua complexidade como um
processo necessário para não só promover ganhos a todos os envolvidos, como a
gerar benefícios para a sociedade e para o mundo, tendo em vista que condições
subótimas são evitadas e cria-se um ciclo virtuoso e atemporal de ganhos para
gerações presentes e futuras.
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Segundo informações da instituição financeira objeto deste estudo, considerando
o crescimento do número de milionários no mundo e no Brasil, o cliente bancário
de alta renda passa a representar significativa parcela da rentabilidade para a
instituição financeira e a concorrência faz com que o atendimento a esse nicho
seja cada vez mais especializado e customizado. Sua alta representatividade
justifica a criação de um modelo de atendimento exclusivo.
Na instituição financeira pesquisada, apesar do baixo número de clientes, há alta
concentração de recursos captados. A representatividade do segmento de alta
renda, em 2014, é de 28,7% da captação total da mesma, com margem de
contribuição de 5,2%, representados por 1,1% dos clientes.
Para esse público, equipes dedicadas se fazem necessárias e, a despeito de
produtos parecidos, os concorrentes sobressair-se-ão pelos quesitos atendimento
e relacionamento.
Os bancos brasileiros passaram a se preocupar com o atendimento em massa
dos clientes, ofertando serviços padronizados com rapidez e conveniência, o que
leva à automação. Dessa forma, a personagem do gerente de contas passou a
ser um conceito popular, utilizado como ferramenta característica de marketing de
relacionamento.
Weber (1988, p. 18), referindo-se ao mercado bancário americano de pessoas
físicas de alta renda, explicitou a importância de se conhecerem profundamente
as expectativas dos consumidores e oferecer produtos e serviços customizados e
aderentes a tais expectativas, alertando que a conquista e manutenção desses
clientes não se constituem em uma missão simples e estão longe de ser pautadas
apenas em aspectos relacionados a taxas ou tarifas.
Mais um desdobramento do marketing se faz presente neste estudo: o marketing
direto. Ele permite a resposta direta, quando o mercado passa a ser identificado e
a empresa o alcance para ter êxito no contato com o cliente. Quanto mais próxima
a empresa se posicionar em relação ao cliente, maior a probabilidade de se
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alcançar o sucesso. Possibilita também captar nomes de consumidores potenciais
e obter informações relevantes sobre quem já é cadastrado. Busca alterar o
status de clientes ativos para clientes fidelizados, utilizando-se também a
comunicação por continuidade.
De acordo com a consultoria MCF, em 2012 a expansão do mercado de luxo no
Brasil foi de 16% e para 2014 a estimativa está entre 16 e 18%, tendo
movimentado montante aproximado de R$ 3 bilhões em 2013. Mas o que seria,
nesse âmbito, o luxo?
Apesar do uso especulativo e depreciativo da palavra luxo, é a única que
representa melhor a extensão das qualidades dos bens que inclui. O termo
luxo é este cuja definição envolve, ao mesmo tempo, as especificidades dos
bens de prestígio e as dos produtos de alto nível (Allérès, 2000, p. 109).
O relatório global Cisco Customer Experience Report, realizado em meados de
2013, que inclui respostas de 1.514 consumidores e 405 profissionais bancários,
analisou as opiniões sobre como e quando os consumidores desejam interagir
com seus bancos, em diversos canais, em atividades que vão do monitoramento
de contas à aquisição de aconselhamento financeiro. Na pesquisa, os
consumidores identificaram os atributos mais importantes ao interagirem com sua
instituição ou assessor financeiro. O fator disponibilidade foi mencionado por 70%
dos participantes, a eficiência por 69% e a competência por 66%. Os clientes
foram também questionados sobre os serviços personalizados que eles esperam
do relacionamento com o banco. A segurança e a educação financeira/ finanças
pessoais foram os itens mais respondidos.
A pesquisa descreveu que apenas 52% dos clientes têm a percepção de que os
bancos detêm informações suficientes para a personalização de produtos e
serviços. Entretanto, 90% dos bancários entrevistados acreditam possuir essas
informações nas instituições. Esse gap de informação entre as duas vertentes traz
uma possibilidade de reflexão sobre até que ponto as estratégias de distribuição e
promoção dos produtos e serviços ofertados por uma instituição financeira estão
surtindo o efeito necessário e valorizando o capital intelectual humano que há em
suas instituições. Investir em pesquisa e desenvolvimento, capacitação e
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treinamentos somente resulta em efeito satisfatório, se puder ser colocado em
prática e principalmente percebido pelo mercado como um todo.
Ainda na referida pesquisa, 78% dos clientes brasileiros prefeririam fornecer a
seus bancos suas digitais ou outras informações biométricas para autenticar
transações financeiras para a proteção contra perigos, tais como roubo de
identidade. Já 77% dos consumidores forneceriam informações adicionais para
que a gestão de suas finanças fosse mais simplificada. A maioria dos clientes
está conectada virtualmente ao seu banco, sendo que mais de dois terços dos
consumidores (86%) se sentiriam totalmente confortáveis ao fecharem um
empréstimo a partir de recursos tecnológicos, como vídeo, para se comunicar
com seu banco.
Também 76% dos entrevistados abririam uma conta em um banco totalmente
virtual, caso ele oferecesse serviços melhores e mais seguros – enquanto que
60% dos consumidores globais abririam contas em bancos virtuais, o que
caracteriza a suscetibilidade brasileira à adesão a meios digitais de contratação
de produtos e serviços bancários. Constatou-se, ainda, que 79% dos
consumidores sentem-se confortáveis ao se comunicarem com seus fornecedores
financeiros a partir de tecnologia como SMS, e-mails ou vídeo, em vez de
encontrá-los pessoalmente. Esses dados comprovam que os clientes estão
dispostos a fornecer mais informações em troca de serviços personalizados, ou
seja, com a multiplicidade de meios de pesquisa e levantamento de dados e
informações disponíveis no mercado atual, o cliente sente a necessidade de um
bônus ou benefício para que possa participar do relacionamento.
No entanto, toda e qualquer transação que envolve a venda de bens ou serviços
está pautada em um relacionamento inicial entre o cliente e a empresa, que
atualmente merece mais cuidados para que seja longínquo, satisfatório, lucrativo
e rentável para ambas as partes envolvidas. A concorrência acirrada e a
facilidade de acesso às informações, com a progressiva utilização em massa das
mídias sociais, encerram em si grandes desafios para perpetuar a relação com o
cliente moderno de forma que traga bons resultados no presente e no futuro.
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Sobre este assunto, Gosling (2001, p. 35) discorre:
Tradicionalmente, os departamentos de marketing e de vendas têm sido os
responsáveis pelo relacionamento com os clientes. Os demais
departamentos se envolviam em uma extensão limitada. Na medida em que
o relacionamento se torna mais importante, mais funções entram em contato
imediato com os clientes, como, por exemplo, os caixas de bancos; técnicos
de manutenção, recepcionistas, telefonistas, atendentes de call centers,
pessoas do departamento de pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, na medida em que é necessária, essa expansão nem sempre
acontece

com

qualidade.

Atendimentos

padronizados

são

ensinados

e

repassados a clientes com parâmetros predefinidos, a despeito da particularidade
e da individualidade inerente a cada cliente. A interação entre empresa e cliente
nem sempre acontece em mão dupla: muitas vezes a demanda é tratada ou como
única ou como um pedido de favor pelo cliente, que na verdade é o motivo para a
existência da organização. Aumentar o conceito do foco no relacionamento é
fundamental, mas tão necessária é sua correta aplicação e customização cliente a
cliente.
De acordo com Fournier et al. (2014), “clientes frequentemente sentem-se
frustrados pela inabilidade das empresas de atender a suas expectativas de
relacionamento”. Em seu estudo, os autores indicam que há pelo menos 29 tipos
de relacionamento, incluindo relacionamentos positivos, negativos e mistos;
distantes ou íntimos, etc. O pressuposto é que, para ser possível categorizar o
grupo de clientes de determinada empresa por tipo de relacionamento, é
necessário reunir informações que revelem seus sentimentos e expectativas
sobre a marca, quando recomendam o desenvolvimento de um radar relacional,
baseado nos preceitos da inteligência artificial. A abordagem mais direta e
tradicional é a pesquisa de campo. Entretanto, outras modalidades que permitam
detectar sinais de reações e sentimentos dos consumidores nas redes sociais e
nos meios de comunicação (e-mails, chat online, telefonemas) passam a ser
usuais nessa busca de feedback.
Conforme o estudo efetuado por Fournier et al. (2014), o cliente bancário se
apresenta em muitos perfis dos estados do consumidor conforme registra a

49

literatura, o que demanda das instituições cuidados especiais. O cliente que
adquire um financiamento de veículo, por exemplo, com taxa de juros justa junto
ao banco, é aquele que busca uma troca básica, simples e rápida. Se for
oferecida tentativa de amizade a esse cliente, muito provavelmente será frustrada
e poderá, inclusive, gerar a perda do mesmo. Já o cliente que contrata um
financiamento

imobiliário

e

que

periodicamente

envia

sugestões

e

questionamentos sobre melhorias nos produtos e na disponibilização de seus
informativos é considerado o parceiro de negócios.
O “caso passageiro” dentro de uma instituição financeira pode ser o cliente que
abriu uma conta de poupança apenas para experimentar a funcionalidade de
fazer apostas em loterias pela internet, tendo data para acabar. Os “melhores
amigos” podem ser exemplificados como aqueles que contratam serviços
acessórios como títulos de capitalização, seguros e previdência e se sentem
satisfeitos pela consultoria global oferecida pelo seu gerente de contas, que lhe
proporciona relação de amizade e suporte emocional, principalmente nos
momentos em que precisa lançar mão de linhas de crédito. O cliente
“companheiro” é aquele que possui produtos passíveis de portabilidade em outra
instituição financeira, aceita seu pedido de cotação de mudança, mas somente o
fará se substancialmente for comprovada sua superioridade de benefícios, sendo
que não deseja comprometimento emocional. Na relação “senhor-súdito”, o
cliente aciona a ouvidoria da instituição periodicamente, com a finalidade de
contribuir para melhorias e também de ver seu pleito sendo atendido em esferas
maiores.
Ainda segundo o estudo de Fournier et. al.(2014), as relações, no entanto, não
são estáticas e apresentam a possibilidade de upgrade de acordo com a
abordagem em função das expectativas passadas, presentes e futuras por parte
da organização. Dessa forma, busca-se aprofundar o vínculo ou, como dito,
“aumentar a intimidade”, como maneira de fidelizar e conquistar novas indicações.
Conhecendo as regras, é possível satisfazer as expectativas dos clientes e, ao
mesmo tempo, projetar o portfólio para criar um mix ideal de relacionamentos,
considerando também para a empresa a relação custo-benefício.
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Apesar de menos lucrativos que os demais, os laços de comprometimento mais
fortes entre os parceiros de negócios tendem a ser mais duradouros,
possibilitando a criação de mercado e previsibilidade do consumo, além de poder
ser fonte de indicações e ampliação de carteira. O estudo referenciado revelou
também que “casos passageiros” são altamente lucrativos e notavelmente
resilientes, considerando o elemento de risco e excitação. Fournier et al. (2014)
defendem que muitos clientes que buscam relações comerciais com empresas
tais como bancos, provedores de TV a cabo, linhas aéreas, entre outros, esperam
relacionamentos antagônicos aos que estão sendo ofertados e compreender essa
expectativa significa uma oportunidade e recomeçar.
Para Fournier et. al (2014), um cliente bancário pode, por exemplo, passar de
estranho a “colega de turma” quando decide financiar seu imóvel e opta pela
menor taxa do mercado. Em complemento a essa demanda, de acordo com a
abordagem gerencial, o empregado poderá despertar interesse no cliente não só
para a aquisição de outros produtos, tais como o seguro de residência e
previdência complementar, como para a migração de seu movimento principal de
outra instituição para a nova e, além disso, indicar o atendimento satisfatório a
seus conhecidos e amigos. Uma estratégia voltada para o correto tratamento das
expectativas e do relacionamento em seus diversos estágios é determinante para
a fidelização e a rentabilidade da carteira de qualquer organização
De acordo com Gouvêa e Masano (2008):
O mercado de pessoas físicas de alta renda tornou-se um grande interesse
das instituições nos últimos anos especialmente por dois motivos: i) trata-se
de um mercado altamente rentável; ii) não atuar neste segmento, oferecendo
diferenciação, pode significar a perda de cliente para outras instituições.
Como já ilustrado neste trabalho, o retorno do cliente de alta renda é alto e com
tíquete alto, ou seja, poucos clientes são suficientes para um retorno
considerável. Salienta-se que, no tocante ao mercado de alta renda bancário, o
cliente adquire esse status normalmente por três vias em geral: a) herdam a
riqueza na forma de dinheiro e/ou empresa da família; b) traçam rotas e
conquistam a própria fortuna; c) ganham prêmios em loterias federais com valores
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expressivos. A adequação da abordagem empresarial em função da expectativa
do cliente torna-se ainda mais necessária, uma vez que perfis distintos de
aquisição de riquezas com prazos diversos geram diferentes demandas e
interpretações do que é melhor quando se pensa numa relação entre clientes e
bancos.
O mercado de luxo é dividido por Allérès (2000) em dois setores. Produtos mais
acessíveis com marcas de prestígio caracterizam o “luxo de acesso”. Já o
“verdadeiro luxo” é composto de produtos intangíveis ou inacessíveis ao público
em geral, com distribuição intimista e comunicação discreta. Considera-se que
grupos com alto poder aquisitivo necessitam se sentir inseridos em certo tipo de
exclusividade, demarcando o território de suas capacidades, em detrimento de
outras parcelas ou nichos da sociedade como um todo.
Serraf (1991) indica que os produtos de luxo são símbolos que indicam
determinado nível na hierarquia social e/ou denotam afiliação ao grupo mais
seleto. Desse modo, os produtos de luxo favorecem a obtenção de estima e
distinção, conferem originalidade, geram admiração e servem como símbolo de
poder e ostentação. Essa seria então a origem da incessante busca desse
mercado por produtos feitos em edições limitadas, não disponíveis no mercado
em geral e muitas vezes desconhecidos pela grande maioria das pessoas,
aquelas que não estão classificadas como componentes desse pequeno grupo.
Brunelli, Araujo, Barbosa, Monteiro, Fontoura e Molaro (2012, p. 20-21) discorrem
que “a motivação para o consumo de produtos de luxo passa pelos valores
nutridos nos grupos sociais, os quais moldam o comportamento do consumidor,
direcionando preferências, criando hierarquias e categorias entre os produtos”.
Nessa linha de raciocínio, uma instituição bancária pode se inserir ao oferecer
produtos exclusivos ao público de alta renda, aos quais a população em geral não
tem acesso. Informações específicas não são disponibilizadas nas principais
formas de divulgação e mídia, a exemplo da televisão, internet banking, central
telefônica, mas por meio de um atendimento especializado e customizado por um
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profissional participante de equipe dedicada. Esse profissional somente permitirá
ou buscará acesso ao cliente segmentado pertencente à alta renda, não
atendendo às demandas de qualquer outro nicho da instituição, o que permite
exclusividade de atendimento. Além disso, fica sediado em uma superintendência
regional, tendo trânsito livre nas negociações junto à matriz da empresa, o que lhe
permite melhores condições de negociação. Uma de suas atribuições é conhecer
o cliente também em suas necessidades e expectativas sociais e pessoais, o que
extrapola o modelo de adoção do foco no cliente para o foco no relacionamento
com o cliente. Dessa forma, é possível entender as fases de vida e ciclos de
necessidades do cliente e, então, buscar ofertas adequadas ao perfil e ao
momento do cliente e de seus familiares.
Em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Fractal em 2013, verificou-se que
o cliente de alta renda dá importância a itens como atendimento personalizado,
relacionamento de longo prazo e facilidades para as transações e operações do
dia a dia como principais razões de uso de uma instituição bancária. Agilidade no
atendimento, disponibilidade do gerente, boa qualidade de produtos e serviços e
conveniência são fundamentais para clientes que são mais exigentes, mas estão
dispostos a pagar mais pelo serviço. De maneira geral, na média ponderada para
nota concedida às 10 mais importantes razões de uso, a instituição financeira
pública objeto deste estudo ficou em sexto lugar entre seis bancos, o que indica
que processos e serviços disponibilizados para esse público específico devem ser
revistos.
Quando o produto em questão é conta corrente, o cliente de alta renda destaca
como principais razões de uso a localização das agências, tamanho da rede,
acessibilidade e banco de recebimento dos rendimentos. Já em relação a cartão
de crédito, itens como bom limite de crédito, isenção ou redução da anuidade e
confiança no banco emissor são pontos de atenção requeridos pelo consumidor.
No conjunto geral de produtos de aplicação, excluindo-se o Certificado de
Depósito Bancário (CDB) e a poupança, que foram avaliados à parte, a instituição
financeira pública manteve a quinta posição entre os players pesquisados.
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A pesquisa da Fractal evidenciou pontos positivos da instituição financeira pública
como solidez e segurança e confirmou a percepção do cliente do posicionamento
de banco das melhores taxas. Ainda assim, para o cliente de alta renda, a
avaliação do posicionamento frente à concorrência para os principais produtos
indicou necessidades de atuação no modelo de relacionamento e comunicação
com o cliente de alta renda (atendimento personalizado, a exemplo do projeto
“nicho exclusivo”). Identificou-se a necessidade de melhorar os processos de
contratação e atendimento dos produtos e serviços, de forma automatizada e
desburocratizada, principalmente por meio da ferramenta internet banking. Além
disso, foi detectada a necessidade de reestruturação contínua dos produtos com
vista a atender às expectativas dos clientes e a melhorar o posicionamento da
instituição financeira pública frente aos demais players.
Assim, com base no histórico da implantação do projeto “nicho exclusivo”, que se
iniciou em setembro de 2011, os números atuais de expansão de base e valor
captados na instituição financeira pública ratificam a necessidade demandada
pelos clientes e pelo mercado da customização do atendimento ao cliente
bancário de alta renda no Brasil. De janeiro de 2013 a janeiro de 2014, o saldo de
captação comercial da instituição, à exceção de fundos, cresceu 24,2%, enquanto
o mercado cresceu 12,7%, com mais destaque para CDB e Letras de Crédito
Imobiliário (LCI). Caso atinja todas as demandas de captação líquida de 2014, o
saldo de captação comercial total, exceto fundos, atingirá R$ 425 bilhões, valor
ligeiramente maior que a captação total do Banco do Brasil em OUT13, banco
com maior volume captado, segundo dados do Banco Central/ Estatística
Bancária por Município (BACEN/ESTBAN, 2012). Se os bancos continuarem
crescendo sua captação na velocidade média dos últimos três anos e a instituição
financeira pública atingir o orçamento proposto, esta mantém o segundo lugar no
mercado.
A captação da indústria de fundos fechou 2013 em queda, quando comparada ao
ano anterior, com destaque para os fundos de renda fixa, com redução de R$
18,6 bilhões. Houve retração no segmento de varejo de alta renda e corporate,
que impactou a captação da indústria em R$ 28,8 bilhões negativos em 2013.
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Não estão disponíveis informações de mercado para 2014. Entretanto,
considerando as perspectivas econômicas de alta do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC), existe potencial de ampliação de atratividade
dessas aplicações frente à poupança, por exemplo, o que pode melhorar o
desempenho desses produtos para o ano corrente e aumentar o leque de
produtos possíveis de contratação para o cliente bancário de alta renda.
Os números do novo segmento descrito reforçam as estratégias de reorientação
de marketing em torno de relacionamentos à medida que criam funções
orientadas por relacionamentos para os funcionários e expandem o escopo do
marketing. Fournier et al. (2014) citam o exemplo da empresa Harley Davidson,
que montou um grupo de empregados dedicados a conversar com clientes por
intermédio do “Grupo de Donos de Harleys”, constituindo um clube oficial de
motociclistas. Tais funcionários despendiam, em média, 280 dias por ano na
estrada junto com os clientes para desenvolver a intimidade que poderia
sedimentar o status da Harley como melhor amigo.
O exemplo da empresa americana, em seus devidos moldes, pode ser aplicado
também no atendimento ao cliente bancário de alta renda em relação a seus
investimentos e serviços contratados em função de suas expectativas. A
instituição financeira pública que subsidia este estudo é patrocinadora master em
eventos voltados para o nicho esportivo, o que permite que os gerentes
envolvidos convidem seus clientes com perfil para a prática da referida atividade,
acompanhando-os nas provas e estimulando, além de ter uma vida financeira
saudável, a ter condições de buscar equilíbrio de mente e corpo.
2.3 Negociação de serviços bancários
Com a crescente mudança e expansão mundial em decorrência dos avanços
tecnológicos e das novas demandas, também os produtos e serviços bancários
passaram por alterações, com a finalidade de subsidiar condições reais de
concorrência e de sustentabilidade das instituições financeiras.
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De acordo com Almeida (2013, p. 19), “os serviços financeiros têm, em alguns
casos, suporte material, não deixando, contudo, de ser essencialmente serviços”.
O autor afirma que eles têm natureza própria, com aspectos de produção em
massa, durabilidade e a separabilidade que os classificariam tanto como
produtos, mas principalmente como serviços. Entre eles estão inclusos seguros e
serviços bancários como um todo, tais como cartões de crédito, linhas de crédito,
soluções em investimentos, trocas de moedas e câmbio.
Para Almeida (2013), como ser dotado de capacidade de negociação, o humano
muitas vezes a executa de maneira intuitiva e, portanto, buscando seu ganho
próprio e visando exclusivamente ao lucro, seja ele financeiro ou não. No entanto,
essa visão unilateral do processo tem sido discutida na atualidade, uma vez que
ganhos para apenas uma parte nem sempre permitem novas negociações futuras
e a manutenção do relacionamento. Ganhar apenas uma vez nem sempre se
configura como melhor alternativa, considerando que relacionamentos de longo
prazo trazem mais rentabilidade, previsibilidade de mercado e condições de
prospecção.
A negociação, em si, nasce de aspirações e desejos entre duas partes, muitas
vezes até mesmo não revelados. Em diversos casos, até mesmo o profissional
envolvido no processo não é capaz de identificar as próprias aspirações e
desejos. Por esse motivo, desconhecem que para cada aspiração há variações na
maneira de atender o cliente.
As aspirações e os desejos que incluem expectativas e preocupações, interesses
e desejos têm como força geradora as necessidades. Estas se constituem de
bens intangíveis (segurança, aceitação social, autorrealização, reconhecimento,
sucesso, fortalecimento da autoestima) que são buscados na forma de bens
tangíveis, que são as questões substanciais da negociação. De acordo com o
psicólogo social Maslow (1943), há uma hierarquia entre as necessidades,
constituída por necessidades secundárias como sendo as de autorrealização,
estima e sociais; e as primárias, aquelas voltadas para a segurança e
classificadas também como fisiológicas.
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De acordo com essa hierarquia, as necessidades que se encontram nos níveis
mais altos de sofisticação ficam em segundo plano até que as mais baixas sejam
atendidas. Quando o negociador cognitivo, aquele que se utiliza dos princípios da
razão como norte, identifica e compreende as necessidades mais profundas que
geraram suas vontades, torna-se capaz de definir os seus objetivos, táticas e
estratégias para conseguir o que busca. Ferreira (2013, p. 113) enfatiza:
Assim como para se lançar uma flecha capaz de atingir o alvo é preciso
recuar o braço, na negociação cognitiva faz-se necessário que o negociador
se volte para dentro de si antes definir o que almeja e como chegar aos
objetivos. Dessa reflexão resultam a motivação e o comprometimento que
definem as suas reais intenções. É a inteligência intrapessoal dando força e
suporte para que o negociador cognitivo seja bem-sucedido na expressão da
inteligência interpessoal. A sua força, por conseguinte, resulta do fato de
tomar decisões que atendam às demandas geradas pelos seus valores mais
profundos e não pode ser contra as proposições do outro, só com a intenção
de impor suas vontades.
Entretanto, conforme Cosenza (2015):
Nós, seres humanos, consideramos o fato de sermos racionais como um
atributo importante, mas que nossa capacidade de raciocínio é limitada.
Assim, embora sejamos capazes de examinar múltiplas alternativas e chegar
a conclusões importantes para o nosso cotidiano, esse processo é deficiente
e contaminado por muitas limitações de correntes, em última análise, do
modo como funciona o nosso cérebro.
O

processo

de

negociação

torna-se,

portanto,

um

caminho

para

o

autoconhecimento e o conhecimento do outro, que precisa de planejamento e
estratégia para ser conduzido com excelência. Sua eficácia, no entanto, necessita
mais do que resultar em ganhos baseados em condições ótimas de negociação.
Precisa ser também pautado nos preceitos éticos e morais da sociedade, sem
ferir a dignidade humana e promovendo aumento do bem-estar social como um
todo.
A vida humana é fundamentalmente ética. Os conceitos éticos de “bom e mau”
podem ser predicados de todos os atos humanos. Para Vásquez (2002, pp. 1516), existem situações nas quais os indivíduos se defrontam com a necessidade
de pautar o seu comportamento por normas que julguem mais apropriadas ou
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dignas de serem cumpridas. Perguntas como “devo sempre dizer a verdade ou há
ocasiões em que devo mentir?”; “quem, numa guerra de invasão, sabe que seu
amigo Z está colaborando com o inimigo deve calar, por causa da amizade, ou
deve denunciá-lo como traidor?”
Quando toma uma decisão, o cidadão estará agindo moralmente, de acordo com
normas que aceita em seu íntimo, sendo uma decisão refletida. Por
consequência, os demais também julgarão de acordo com as normas
estabelecidas, formulando juízos de valor tais como: “X agiu bem mentindo
naquelas circunstâncias”; “Z devia denunciar seu amigo traidor”.
Para Souza (2006, p. 7):
Vê-se, pois, que o plano ético permeia todas as ações humanas. Isso ocorre
porque o homem é um ser livre, vocacionado para o exercício da liberdade,
de modo consciente. A liberdade supõe alternativas, escolhas. Diante da
multiplicidade de caminhos à nossa disposição, somos obrigados a escolher.
E, nessa decisão, vários fatores serão analisados dentro do objetivo a ser
alcançado; é aqui que se inclui o conceito de valores. É necessário valorar
se aquela escolha é “boa” ou “má” para se alcançar um objetivo ou dentro de
um contexto social.
Assim, qual seria a diferença entre moral e ética? Moral deriva da palavra romana
mores, em latim, mos, com sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas
pelo hábito reiterado de sua prática. Ética vem do grego ethos, significa também
costume, modo de ser, caráter. Assim, “ethos” e “mos”, caráter e costume
designam um modo de ser conquistado pelo homem, por hábito.
Na negociação de serviços bancários, omitir pontos de atenção de produtos para
fechar a venda a qualquer custo ou até mesmo condicionar a venda de um
serviço mediante a aquisição concomitante de outro são procedimentos
moralmente corretos? Considerando esses conceitos discorridos, não. Essa
postura não somente fere a moral e a ética, como compromete a credibilidade do
cliente no profissional e na empresa e dificulta ou até impossibilita o fechamento
de transações futuras, o que também não é lucrativo para a organização, além de
a legislação configurar-se como crime contra o consumidor.
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Quanto à negociação de serviços bancários, não é preciso ir muito longe ou
encontrar histórias em seus limiares vitais para identificar desvios de conduta que
promovam o descumprimento do pacto com a verdade e transparência. Os
serviços bancários são muitas vezes específicos e dotados de alta carga de
informações. Numa negociação de linha de crédito, por exemplo, considerando
que o cliente é o tomador e necessita do mesmo, a posição favorável do
funcionário do banco pode lhe oferecer fonte de omissão de dados para que o
produto seja mais bem aceito e suas metas sejam atingidas ou, até mais, o
condicionamento de aquisição de outro produto que lhe seja vantajoso para o
fechamento da operação. Nas situações em que estão envolvidos investimentos,
as informações incorretas que manipulam dados matemáticos acerca de
rendimentos, bem como supressão de informações de riscos reais de perdas em
aplicações de renda variável e de grande volatilidade, podem acontecer e
caracterizar um processo de negociação fora do preceito moral e ético.
Por outro lado, a partir do processo negocial, a situação muitas vezes se inverte
quando se trata do atendimento a grandes investidores. O cliente passa a ser
quem detém o maior poder de barganha tanto pela acirrada concorrência quanto
pelo fato de a instituição financeira necessitar daquele recurso para contribuir com
o atingimento de metas e para sua sustentabilidade financeira. Não são raros os
casos de clientes que jogam com as informações de taxas, promovendo leilões
entre várias instituições em busca de seu ganho unilateral. Essa postura seria
naturalmente competitiva se não fossem omitidas informações ou até cometidas
inverdades para que se extraia o máximo da empresa, muitas vezes obrigando ao
fechamento de negócios bons para o cliente, mas nada rentáveis para a
instituição financeira.
Especialmente quanto ao cliente de alta renda, a atenção precisa ser direcionada
para que a negociação atenda aos requisitos de atendimentos especiais, uma vez
que seu grau de exigência e conhecimento dos produtos e dos mercados é bem
maior do que nos demais casos. Salvo nos casos de ganhadores de loterias
federais, seu apurado conhecimento como um todo foi o que levou à aquisição de
sua fortuna e essa base em geral é fundamentalmente justa. Para o profissional
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bancário, atuar com transparência, justiça e probidade é, além de “correto”,
também lucrativo.
A instituição financeira pública estudada apresenta como valores de seu código
de ética o respeito, a honestidade, o compromisso, a transparência e a
responsabilidade. O respeito traz em seu escopo o tratamento às pessoas com
ética, justiça, cortesia, igualdade e dignidade, sendo repudiadas quaisquer
atitudes que denotem preconceitos ou discriminação. Exige-se a correta
prestação de informações, cumprimento de prazos acordados e oferecimento de
alternativas para a satisfação de suas necessidades de negócios com a empresa.
Além disso, exige o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade,
bem como da preservação do meio ambiente.
O valor honestidade diz respeito a entender os interesses empresariais como
prioritários, em detrimento de interesses pessoais. Este item é de suma
importância para a instituição, uma vez que é responsável pela gestão pública de
fundos e programas. Diz respeito também à preservação da imagem empresarial
bem como à supressão completa de favorecimento de fornecedores e prestadores
de serviços, sob qualquer pretexto.
O compromisso estabelece um vínculo com a uniformidade de procedimentos e
com o cumprimento de leis, normas e regulamentos internos e externos que
regem a instituição. Além disso, envolve oferecer produtos e serviços de
qualidade que atendam ou superem a expectativa dos clientes, bem como prestar
orientações e informações corretas aos clientes para que tomem decisões
conscientes em seus negócios. É fundamental nesse item a preservação do sigilo
e da segurança das informações. Busca-se também a melhoria das condições de
segurança e saúde no ambiente de trabalho, com vistas à preservação da
qualidade de vida dos que nele trabalham.
A transparência consiste em adoção de critérios técnicos claros, prestando contas
de suas atividades, dos recursos geridos pela instituição e a aplicação dos
controles de forma íntegra. Inclui o oferecimento aos empregados de
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oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento
de todos, bem como o uso da comunicação interna como veículo de
disseminação de informações relevantes relacionadas aos negócios e às
decisões corporativas.
Por fim, o uso da responsabilidade resguarda a instituição de ações e atitudes
inadequadas à sua missão e imagem, de forma a não prejudicar ou comprometer
dirigentes e empregados. É importante também zelar pelo patrimônio público, com
a adequada utilização dos bens, equipamentos e informações, além de contribuir
para a preservação do meio ambiente.
A correta aplicação do código de ética garante mais adesão aos preceitos morais
sociais, buscando o ganho equânime para todos os envolvidos, bem como
minimizando danos e prejuízo de ordem financeira, social e psicológica. O Rei
Salomão traz também à tona um conceito de comportamento diligente como
chave de sucesso profissional e pessoal. Seria essa uma característica
necessária ao negociador cognitivo moderno? De acordo com Scott (2011, p. 19):
Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa,
esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos,
com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro
do mais alto nível de excelência.
Não apenas a crescente concorrência determina a dificuldade dos processos
negociais para o segmento de alta renda de uma instituição financeira. O
momento econômico do país e do mundo também prejudica a captação de
recursos em dinheiro, uma vez que os altos riscos levam os clientes a
imobilizarem seus recursos, bem como também a enviar os mesmos para fora do
país. Buscar a captação de novos montantes de capital e a manutenção dos
existentes torna-se, portanto, grande desafio ao profissional dedicado. Além de
sua postura diligente e ética, necessita de produtos bem posicionados e
qualificação adequada ao mercado no qual está inserido.
Ferreira (2013, p. 59) propõe uma estrutura tridimensional da negociação com o
objetivo de permitir análise e compreensão dos seus diversos componentes,
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fundamentados na tríade: pessoa, ciência e arte. Segundo o autor, os traços de
personalidade, as interações sociais e a expressão das diversas formas de
inteligência são aspectos pertinentes às pessoas. O campo ciência se constitui do
conhecimento científico adquirido pelo indivíduo, que lhe fornece fundamentação
sólida para a superação das divergências entre as pessoas. No tocante à arte,
estão correlacionadas as habilidades de comunicação e estabelecimento de um
rapport adequado entre as pessoas.
Rapport é uma palavra de origem francesa que significa “relação”. Representa
gerar empatia, ou seja, uma relação de confiança e harmonia dentro de um
processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para
interagir, trocar e receber informações. É a partir do rapport, um momento único
de sinergia entre duas pessoas, que o negociador consegue alcançar a confiança
necessária para apoiar seus negócios, aumentando a receptividade do cliente.
Considerando ainda a hierarquia das necessidades, de Maslow (1943), torna-se
de suma importância entender que o ser humano tem suas necessidades,
expressas por suas expectativas e que demandam muitas vezes um tipo de
produto que não está precificado no balcão de vendas; atenção, confiança,
segurança, amizade, parceria. Por mais pessoal que isso pareça, evidências
atuais determinam que um grau de intimidade passa a ser requerido nos
relacionamentos entre clientes e empresas, de forma que promova uma relação
de ganhos para todas as partes, ainda que esse ganho seja de cunho emocional.
Sobre isso, Fournier et al. (2014, p. 1) discorrem:
Muitas empresas ainda pensam no cliente como recursos a serem
amealhados na próxima oportunidade de venda (up-sell ou cross-sell) e não
como pessoas em busca de certos tipos de interação. Como consequência,
administram relacionamentos arbitrariamente e de forma desvantajosa,
envolvendo erros crassos que minam suas conexões com clientes.
Assim, um cliente que procura ser considerado, conforme ainda Fournier et. al.
(2014), um amigo, provavelmente será tratado como mera parte de uma troca ou,
até pior, como um adversário. Posturas como esta inibem um rapport eficaz e, por
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consequência, o estabelecimento de relações duradouras e mais fortes entre a
empresa e os clientes. Ao cuidar do patrimônio financeiro da vida de um cliente, o
banco necessita entender que os caminhos para se conquistar a confiança e a
credibilidade junto ao mesmo são pautados no relacionamento mais íntimo e, em
alguns casos, tendo como base a sua expectativa na consolidação de amizade e
convivência. Ferreira (2013, p. 60) apresenta a estrutura de negociação no
contexto da relação entre atitude, conhecimento e habilidade e os interagentes
negociais.
Tendo-se a estrutura tridimensional da negociação apresentada pelo autor, o item
conhecimento permite o entendimento da natureza dos conflitos, a tomada de
decisões e a escolha de estratégias e táticas mais adequadas a cada situação e
pessoa, proporcionada pela ciência. A arte inclui as habilidades necessárias para
a geração de uma interação social harmônica e efetiva entre os negociadores. A
atitude para uma busca de solução criativa com ganhos que sejam concretizados
para todos os envolvidos é diretamente proporcional aos preceitos motivacionais
que existem na figura da pessoa que negocia.
Para se obter sucesso na negociação, não basta dominar os conhecimentos
científicos sobre os processos. É necessário que o negociador tenha motivação e
que deseje melhorar sua atuação, buscando completar suas falhas e aprimorar
criativa e continuamente seus conhecimentos, habilidades de atitudes. Andrade et
al. (2012, p. 23) descrevem:
Existe uma receita universal de negociação, com sete ingredientes que
podem servir tanto à fusão de duas empresas no Brasil como a um tratado
de paz entre países do Oriente Médio: comunicação eficaz, bom
relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, elaborar os diversos
acordos possíveis, convencer a outra parte de que está sendo tratada com
justiça, definir quais são as opções para o acordo e chegar ao compromisso
final. Quem afirma isso é uma das duas maiores autoridades mundiais do
assunto, o norte-americano Roger Fisher, negociador que já trabalha para a
Organização das Nações Unidas [ONU] e é fundador e diretor do Harvard
Negotiation Project, organização dedicada ao estudo e ao ensino da
resolução de conflitos.
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Uma vez que num processo de negociação há mais de uma parte envolvida e
cada uma delas tem suas necessidades, expectativas e prerrogativas, torna-se
sutil o limiar entre o que pode ser aceito e o que é normalmente feito de
concessão, para que o negócio seja fechado. O pensamento autoprotetor de
defender os próprios interesses a qualquer custo sem por isso chegar a um
acordo é tão nocivo quanto a cessão para o fechamento da questão,
transgredindo regras próprias e em alguns casos vitais. Não são poucas a
negociações fechadas em condições subótimas, em que uma parte se sente
lesada ao final do processo e a tendência natural é que negociações futuras
sejam comprometidas, tendo como pior resultado o atendimento das questões
substanciais mais o rompimento da relação.
A negociação cognitiva preconizada por Ferreira (2013) pressupõe o controle
mental e cerebral do processo de negociação com a possibilidade de supressão
dos efeitos das emoções. Quando há a transferência do pensamento do centro
das emoções do sistema límbico central (amígdalas) para o córtex pré-frontal, o
negociador cognitivo, inevitavelmente, envolve o racional na busca de uma
solução que traga benefícios mútuos e relacionamentos harmônicos. Essa
postura permite melhor controle da negociação, passando a atuar em nível mais
elevado e sofisticado intelectualmente, ganhando vantagem competitiva na
interação.
Conforme a informação corrente na cultura dos especialistas em negociação, uma
das maneiras mais efetivas de se estabelecer um bom relacionamento e rapport
com a outra pessoa seja por meio da expressão da empatia, entendida como a
capacidade de alguém adquirir uma compreensão precisa, aprofundada e isenta
de preconceitos das necessidades e aspirações da outra pessoa ou, o termo mais
comum, de se colocar no lugar do outro. Dessa maneira, acredita-se que haja
mais possibilidade de identificar o que a outra parte espera, sejam bens tangíveis
ou intangíveis, como apreço, respeito, segurança e valorização de suas ideias. A
falta de empatia pode levar a erros graves de negociação, uma vez que, quando
uma parte percebe que o outro deixou de se interessar por suas necessidades e
aspirações, aumentará a demanda de atenção ou simplesmente se fechará para o
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alcance de um resultado satisfatório, enfraquecendo também os vínculos da
relação.
Tão importante quanto a empatia é a assertividade, caracterizada como a defesa
de seus próprios interesses, aspirações e necessidades. Esse item pode ser mais
bem trabalhado quando se comprova para as partes envolvidas que os objetivos
procurados proporcionarão ganhos mútuos, baseados em intenções justas e leais.
Em relação à emoção raiva na negociação, Ferreira (2013, p. 92) recomenda:
Quando estiver tomado pela raiva e não puder evitar a sua manifestação,
expresse-a como parte de uma mensagem positiva. Fale sobre os impactos
e as consequências negativas que advirão, caso as propostas sugeridas
sejam aceitas, evitando passar um julgamento ou rotular a outra pessoa com
adjetivos depreciativos. [...] Deixe claro que, a partir dos fatos negativos
ocorridos no passado, é possível modificar as ações futuras. [...] Agindo
assim, aumentam as suas chances de ser ouvido, porque resta claro que,
mais do que criticar, há intenção de modificar um comportamento que produz
resultados negativos.
Ao lidar com seres humanos na negociação, não se pode desconsiderar
sentimentos e emoções, negativos ou positivos. A postura racional e cognitiva do
negociador tem grande influência na condução do processo em busca dos
resultados

satisfatórios

para

ambas

as

partes

e

da

manutenção

do

relacionamento.
Em um relacionamento de longo prazo, o conceito de benefícios ganha sentido
aprofundado. Fala-se de segurança, credibilidade, continuidade que, juntos,
aumentam a confiança na empresa e, assim, apoiam e encorajam a lealdade.
Depois de algumas transações bem-sucedidas, o cliente está, assim, satisfeito e
começa a se sentir seguro em relação à organização, e a confiança está se
desenvolvendo (Ravald & Grönroos, 1996, pp. 19-30).
2.4 Marco teórico da pesquisa ou modelo analítico
O NPS é classificado a partir de uma simples pergunta: “em uma escala de zero a
10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?” A resposta a essa
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pergunta permite às empresas acompanharem seus índices de promotores e
detratores, produzindo uma média clara para a organização do ponto de vista do
cliente. As análises de mercado mostram que as empresas com maiores NPS em
suas indústrias crescem 2,6 vezes mais que seus competidores – informações
ricas e pertinentes à manutenção do crescimento sustentável da organização.
A fórmula é descrita a seguir:

% NPS = % CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES DETRADORES

Com base nas notas de zero a 10, os clientes, são classificados em três formas:
as notas de zero a seis referem-se aos clientes detratores, aqueles que indicam
que a suas vidas pioraram depois da compra do produto ou serviço da
empresa mencionada. Criticam a empresa em público e jamais voltariam a fazer
negócio com ela, exceto em situações extremas. As notas sete e oito dizem
respeito a clientes neutros, aqueles que compram somente os produtos e serviços
realmente necessários. Não são leais e não são entusiastas da empresa. Já as
notas de nove a 10, correspondentes aos clientes promotores, estão relacionadas
àqueles que passaram a ter uma vida melhor depois do início do relacionamento
com a empresa, o produto, o serviço, a marca. São leais, oferecem feedbacks e
são entusiasmados.
De acordo com Duarte (2012, s.p.):
Calcular o Net Promoter Score ® permanentemente e acompanhar a
evolução do mesmo, sem dúvida, só traz benefícios a qualquer tipo de
empresa em qualquer ramo de atividade. É uma forma de acompanhar o
crescimento empresarial com base nos feedbacks dos clientes, estes que
devem ser o foco de todo o negócio. O cultivo de clientes promotores torna
qualquer empresa mais sólida a longo prazo, uma vez que a propagação dos
valores do negócio é feita de forma espontânea através destes
consumidores satisfeitos.
Concretamente, a escala adotada pela NPS é a que se apresenta na Figura 3.
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Figura 3 - Representação gráfica da pergunta do NPS.
Fonte: Reichheld (2003).

A riqueza da metodologia é, além da simplicidade, sua correlação direta com o
crescimento das empresas. Empresas com mais NPS apresentam índices de
crescimento orgânico superiores às demais, como é possível verificar na Figura 4.

Figura 4 - O NPS correlaciona-se com o crescimento orgânico de receita dos
bancos.
Fonte: Pesquisa NPS Bain & Company 2007 (2007 como citado em Spielmann et al., 2007).

Spielman, Batista, Leme e Modolo (2007) fizeram a terceira pesquisa de NPS no
Brasil, totalmente focada em serviços financeiros. Os pesquisadores afirmam que,
em setores como o de serviços financeiros, as métricas de lealdade são muito
importantes, devido aos altos custos de conquista de clientes. As sondagens
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foram direcionadas para clientes de bancos de alta renda, bancos de média
renda, seguradoras e emissores de cartões de crédito. O resultado mostra que as
empresas seguradoras têm maior NPS médio, seguidas por bancos de alta renda
e cartões. Os bancos de média renda têm, por sua vez, NPS negativo - ou seja,
mais clientes detratores que promotores -, conforme mostrado na Figura 5.

.
Figura 5 - Comparação do NPS nos setores financeiros pesquisados.
Fonte: Pesquisa Bain & Company (2007 como citado em Spielmann et al., 2007).

O NPS se reflete em resultados - e isso foi verificado também nas empresas do
setor. Promotores utilizam mais produtos, recomendam a empresa para mais
pessoas e permanecem mais tempo como clientes. Entre os mais altos índices de
promotores estão os bancos de média e alta renda, talvez por suas estratégias de
fidelização e retenção de clientes, próprias para esse público.
Os pesquisadores fizeram referência ao mercado:
Um importante emissor de cartões, buscando melhorar a experiência do
cliente - sobretudo aqueles de maior valor -, implementou a metodologia
NPS. O primeiro passo neste processo foi mapear os clientes em função de
seu valor para o emissor e seu NPS – e seus quadrantes prioritários para
ação: o maior risco está nos detratores com altos gastos, e as maiores
oportunidades de aumento de receita estão nos promotores com baixo share
of wallet (Spielman et al., 2007).
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Nesse sentido, a partir desse diagnóstico inicial feito pela Bain & Company
(2007), foi possível aprofundar os motivos que levavam os clientes a
recomendarem ou não seu cartão e, assim, elaborar um plano de ação com
diversas iniciativas, algumas listadas a seguir:
a) Investir no cliente no início de seu ciclo de vida: identificou-se que a
experiência do cliente no início de seu relacionamento com o cartão era
fator decisivo para moldar sua percepção. Passou-se, então, a reforçar os
benefícios do produto logo na aquisição. Ademais, reconhecendo-se
incrementar benefícios valorizados pelos clientes: comunicar e expandir a
rede de parceiros que era frequentemente citada pelos clientes promotores
como motivo para recomendar o cartão.
b) Recomenda-se ainda corrigir processos com alto potencial de desapontar o
cliente, ou seja, após mapear as interações com o maior potencial de
impactar a recomendação, a empresa tomou uma série de ações para
melhorar aqueles que eram considerados, sob o ponto de vista do cliente e não de processos -, defeitos no serviço prestado.
Se, por um lado, a empresa tem alto risco de perder 20% das receitas com
clientes descontentes, tem também mais oportunidades de aumentar 28% da
receita incremental potencial, a partir do share em outros cartões. Nesse caso,
torna-se mister também atuar junto aos clientes indecisos e apáticos, uma
evolução dos usuários descontentes e céticos. Eles aparentemente não
representam ganho nem perda, mas estratégias da empresa podem ser
direcionadas para a maior possibilidade de ganhos caso se tornem fãs ou
promotores voláteis.
A utilização do NPS para a revisão contínua dos pontos de contato que podem
encantar ou enfurecer um cliente fez com que fosse possível à empresa melhorar
seus serviços e, assim, aumentar o seu número de promotores, tendo
conseguido, segundo a pesquisa, obter um dos maiores NPS entre os emissores
de cartões de crédito de seu mercado de atuação.
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O estudo da Bain & Company traz ainda a experiência dos loyalty leaders da
pesquisa no Brasil, empresas que alcançaram os melhores resultados de seus
segmentos de atuação, abolindo o lucro nocivo, ou seja, aquele que gera ganhos
imediatos, mas que sacrifica o relacionamento no longo prazo, preterindo clientes
novos em função dos antigos, por exemplo. Além disso, utilizaram-se reforços em
seus pontos fortes e treinamento da linha de frente de acordo com padrões
internacionais, com certificações, garantindo uniformidade de atendimento no
Brasil e no mundo. Uma das atuações de instituição financeira é a criação de
agências de atendimento exclusivo e de produtos com taxas diferenciadas, além
de horário de atendimento estendido, o que contempla amplamente o segmento
de alta renda. Cartões de crédito também são fortes veículos de fidelização do
cliente quando são utilizados parra estreitar o relacionamento e colocar como
prioridade a experiência vivida pelo cliente.
Nesse contexto, Spielmann et al. (2007, p. 9) indicam:
O NPS não deve ser apenas uma métrica, mas sim uma ferramenta de
melhoria contínua. [...] Gerir o negócio, definir metas e entender suas
posições competitivas. [...] gerar melhorias operacionais e dar autonomia à
linha de frente com informações que possam melhorar a experiência do
consumidor.
O NPS é elemento estratégico fundamental dentro da estratégia nomeada pela
Bain & Company (2007). Como crescimento orgânico liderado pelo cliente,
fundamentalmente criado pelo: a) design, quando propostas de valor corretas são
oferecidas para os clientes corretos; b) delivery, quando as entregas são feitas
com estrutura de menor custo possível; c) develop, quando competências
institucionais necessárias para possibilitar esse mecanismo são desenvolvidas.
A Bain & Company (2007) preconiza esse crescimento orgânico liderado pelo
cliente por meio do uso do NPS, conforme a Figura 6.
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Figura 6 - Seis práticas comuns das empresas líderes em crescimento orgânico
liderado pelo cliente.
Fonte: Pesquisa NPS Bain & Company (2007 2007 como citado em Spielmann et al., 2007).

A necessidade de se criar um crescimento orgânico liderado pelo cliente deve
também ter como base o ambiente externo que envolve a organização. Morgan &
Hunt (1994, p. 21) mencionam, nesse âmbito, as parcerias com os fornecedores,
tanto de bens como de serviços; as parceiras laterais, que são alianças
estratégicas feitas pelas organizações com o governo, com os competidores ou
com organizações sem fins lucrativos e as parcerias internas. Em consonância
com Morgan & Hunt (1994) e com a posição de Cravens & Piercy (1994),
Gummesson (1998) indica que marketing de relacionamento é uma abordagem
muito ampla, que contempla não só a relação entre a empresa e seus clientes,
mas também as relações entre a empresa com seus fornecedores, distribuidores
e concorrentes. Além dessas relações, denominadas relações de mercado pelo
autor, Gummesson (1998b,

pp. 244-245) alerta para a existência

de

megarrelações (que incluem relações da empresa com a mídia, com as
autoridades públicas, partidos políticos e outros fenômenos existentes na
sociedade que possam exercer grande influência no comportamento do mercado)
e nanorrelações (relacionamentos existentes dentro das empresas), ou seja,
relacionamentos com clientes internos, com centros de custo, com os
proprietários e com os investidores.
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Ressalta-se a importância dos empregados no desenvolvimento e manutenção
dos relacionamentos. É fundamental ter baixa taxa de rotatividade de setores,
uma vez que o acesso à instituição financeira pública se dá por meio de concurso
público e, por esse motivo, não são concretizadas muitas baixas da empresa.
Além disso, quanto mais tempo estiverem no segmento, os gerentes envolvidos
conhecerão melhor os clientes, podendo atendê-los de maneira ampla e visando
ao fortalecimento de vínculos de confiança e familiaridade, tão exigidos pelo
segmento de alta renda.
A despeito da capacidade do NPS de explicar a satisfação perceptual e a
propensão de clientes a indicar uma instituição e seus grupos de referências,
analisaram-se neste estudo dois outros construtos considerados essenciais na
relação com os clientes, em lógica de complementaridade e de dependência
recíprocas: as razões da continuidade do cliente enquanto tal e as relações com o
gerente de contas.
A base desta escolha foi a pesquisa entre clientes do Private Banking no Brasil do
Instituto Fractal encomendada pela instituição financeira, coordenada pelo
Professor Celso Grisi (2013), que apresentou quatro grupos de atributos (entre os
vários

atributos

analisados

na

pesquisa

Fractal,

imagem

institucional,

posicionamento da marca, uso de bancos e uso de produtos e serviços). O grupo
“uso de bancos” subdividiu-se em cinco opções, entre as quais duas foram
selecionadas pela autora: “razões de uso regular” e “atributos dos gerentes de
contas”. Mais detalhes da pesquisa que serviu como base deste estudo serão
ainda tratadas no decorrer do mesmo.
As razões de continuidade, ou razões de uso regular, significam os pontos
positivos da instituição financeira que justifiquem a permanência do cliente como
comprador dos produtos e serviços da instituição. A partir do atendimento das
necessidades e superação de expectativas frente à concorrência, será permitida a
continuidade como cliente.
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Os atributos da avaliação do gerente de contas significam os comportamentos,
habilidades e atitudes do profissional envolvido no atendimento às demandas e às
requisições de produtos e serviços pelo cliente.
Considera-se, neste estudo, a importância da especificação das variáveis
componentes dos construtos, “razão de uso regular do banco” e “avaliações do
gerente de contas”, porque representam atributos que efetivamente permitem a
manutenção do cliente nessa condição, sem migrar para outra instituição
financeira do tão competitivo e mutável mercado financeiro brasileiro.

Figura 7 - Modelo analítico da pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Em síntese, a avaliação dos três construtos: “razões da continuidade como
cliente”, “relações com o gerente de contas” e “Net Promoter Score” constitui a
essência e o propósito deste estudo.
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3 Metodologia
Neste capítulo objetiva-se apresentar as características metodológicas a serem
utilizadas nesta pesquisa para atingir os objetivos propostos e obter a resposta à
questão norteadora, quanto à sua classificação em relação à tipologia, meios
utilizados de abordagem, unidade de análise e instrumentos de coleta de dados.
Adicionalmente, apresentar-se-á o processo de elaboração das métricas
necessárias à análise e validação do modelo da pesquisa.
3.1 Caracterização da pesquisa
A pesquisa do presente estudo se aplica a uma instituição financeira pública que
tem por tradição o atendimento ao cliente de baixa renda. Mas após iniciar um
processo de relacionamento junto ao público de alta renda, viu a necessidade de
analisar os efeitos dessa abordagem no mercado e na própria instituição.
Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, em que, além de descrever
construtos e respectivas variáveis, permite inferências estatísticas conclusivas
sobre o tema em estudo. A esse respeito, Gil (2009, p. 17) prescreve:
Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem, no
entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem
intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de
conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do
desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente e
eficaz.
De acordo com Collis e Hussey (2005, p. 15), há consenso de que uma pesquisa
“é um processo de perguntas e investigação, é sistemática e metódica e aumenta
o conhecimento”. Gil (2009, p. 17) define pesquisa como um procedimento, com
várias fases, no qual se deve-se utilizar a razão e o rigor metodológico para obter
as respostas aos problemas propostos. Quanto aos diversos tipos de pesquisa,
Collis e Hussey (2005) esclarecem que podem ser classificados de acordo com o
objetivo, o processo, a lógica ou o resultado. Para a realização deste estudo,
adotou-se a classificação por objetivo, da qual faz parte a pesquisa descritiva.
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De acordo com Gil (2009), pesquisa descritiva é a que tem como objetivo
identificar características ou opiniões manifestas em uma população ou
fenômeno. Contribuindo com o assunto, Collis e Hussey (2005) afirmam que a
pesquisa descritiva objetiva descrever o comportamento dos fenômenos,
identificar e obter dados sobre o problema ou questão, uma vez que examina e
avalia suas características. Outro ponto que diferencia as pesquisas é o método
ou meios adotados pelo pesquisador.
Quanto aos meios, este trabalho utilizará o método quantitativo. Segundo Collis e
Hussey (2005, p. 26), o método quantitativo refere-se ao processo de coleta e
análise de dados numéricos que são compilados e analisados por meio de
programas estatísticos.
Para colher os dados do presente estudo foi realizada uma pesquisa de campo
que, conforme Gil (2009), focaliza uma comunidade, que não é necessariamente
geográfica, podendo ser de estudo ou relacionada a alguma atividade humana. A
pesquisa ocorre por meio da coleta direta de dados em questionário próprio
direcionado para os clientes de alta renda da instituição financeira pública,
buscando captar as avaliações dos convidados sobre a estratégia de
relacionamento instaurada pelo banco.
3.2 Unidade de análise e observação
De acordo com a literatura, a unidade de análise trata ou refere-se às variáveis ou
fenômenos em estudo, englobando o problema de pesquisa, e alertam para a
importância da correta escolha de uma unidade de análise adequada aos fins da
pesquisa (Collis & Hussey, 2005, p. 120).
A instituição financeira pública utilizada como objeto deste estudo adotou a
primeira estratégia, que previa agrupar os clientes, assumindo como objetivo a
oferta de tratamento diferenciado em função da renda e do volume de negócios.
Não obstante ter sido um passo importante, não foi logrado êxito, principalmente
por deficiência tecnológica - de software, de hardware e de informações
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estruturadas, conforme relatos de empregados lotados em pontos de atendimento
direto ao cliente.
Em 2004 foi elaborado um redesenho do projeto, objetivando a correção da
estratégia inicial de segmentação de mercado. Em 2006 foi instituída a Gestão de
Relacionamento com o Cliente (GRC), aprimorando a estratégia de segmentação
e introduzindo novos elementos visando ao total conhecimento do cliente com o
acompanhamento de todo o seu ciclo de vida. A ausência de um formato para
atendimento massificado nas agências e a deficiência tecnológica impediram o
alcance dos objetivos dessa estratégia.
Em 2007, foi instituído o Modelo de Gestão, que previuaorientaçãoda empresa
paraexecuçãoda estratégia cliente/produto/canal e a melhorianoatendimento,
apartirda organizaçãode vice-presidênciaspor cliente. Foram instituídos o “Projeto
Estratégico Ser Mais Atendimento” e o “Modelo de Atendimento”.
Em 2009, o Projeto Estratégico Orientado ao Cliente (PECOC) definiu as
diretrizes para a implantação do gerenciamento de relacionamento com o cliente,
dessa vez com o devido suporte por tecnologia, ambientação e pessoas. O
modelo conceitual decorrente desta última iniciativa fundamenta a filosofia de
relacionamento com o cliente, que já estava presente na cultura organizacional,
apesar de deficiências em sua aplicação. A Tabela 2 ilustra a metodologia atual
de segmentação da referida instituição financeira.
Tabela 2
Segmentação da instituição, 2014
Segmento
Renda
Essencial
Até R$ 800,00
Próspero
De R$ 800,01 a R$ 2.500,00
Especial
De R$ 2.501,00 a R$ 4.500,00
Preferencial
De R$ 4.500,01 a R$ 7.000,00
Personalizado
Acima de R$ 7.000,00
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Volume de Negócios
Até R$ 2.000,00
De R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 35.000,00
De R$ 35.000,00 a R$ 100.000,00
Acima de R$ 100.000,00
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Nesta pesquisa, a unidade de análise foi o segmento “nicho exclusivo” da
instituição financeira pública objeto deste estudo, que possui 79 gerentes de
contas e aproximadamente 19 mil clientes no Brasil. Foi necessária grande
mobilização entre todos os profissionais, que estão distribuídos em todos os
estados do território brasileiro. Os meios digitais foram utilizados fortemente, com
a divulgação da pesquisa aos gerentes e clientes por meio de ferramentas sociais
como telegram, whastapp, e-mail e ligações telefônicas.
A instituição financeira objeto deste estudo foi criada em 1861, com o propósito de
ser uma caixa ou um cofre seguro para a poupança dos cidadãos brasileiros, o
que, à época, incluía escravos. Vários foram os relatos de escravos que, antes da
Abolição da Escravatura, guardaram seus recursos e depositaram na instituição,
conquistando suas cartas de alforria. No decorrer de seus 153 anos de existência,
a empresa viu-se obrigada a se adaptar ao mercado e a criar novas alternativas
nas prestações de serviços, a exemplo do que é mencionado em seu website:
Desde sua criação, não parou de crescer, de se desenvolver, de diversificar
e ampliar suas áreas de atuação. Além de atender a correntistas,
trabalhadores, beneficiários de programas sociais e apostadores, acredita e
apoia iniciativas artístico-culturais, educacionais e desportivas em todo o
Brasil.
Numa escala mais próxima, considerando o período de 10 anos atrás, o cliente
bancário buscava a empresa apenas para criar condições legais e seguras de
guardar seus recursos e/ou movimentar seus proventos. Hoje, sob a bandeira de
que a vida pede mais que um banco, a instituição oferece soluções que vão
desde a tradicional caderneta de poupança até os sofisticados produtos de
investimentos e lançamentos, como crédito rural e investimentos às empresas
exportadoras.
A complexidade na oferta de produtos e serviços vem acompanhada da
necessidade de mais atenção à negociação, pois sua virtualidade e eventualidade
muitas vezes são pontos que dificultam para o usuário sua visualização, salvo se
o empregado envolvido for bem treinado e preparado para negociar nessas
condições. Assim, negociar passa a ser mais do que tirar pedidos e fechar
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vendas: é uma maneira de proporcionar vislumbres de serviços que podem jamais
serem utilizados (a exemplo dos seguros residenciais, de vida e de automóveis) e
comprovar a relação de ganho entre as partes envolvidas, fortalecendo o vínculo
de confiança e estreitando o relacionamento para que se torne perene e imune à
escala do tempo.
A pesquisa da Capgemini (2014), já mencionada, confirmou que as maiores
queixas dos clientes foram quanto aos altos valores das taxas e tarifas cobradas
relativas a cartões. As maiores demandas foram a busca de informações,
consultas de saldo, transações financeiras e resolução de problemas.
Curiosamente, a pesquisa constatou que altos graus de inovações tecnológicas
não levam necessariamente a altos índices de experiências positivas. A questão
principal é a adequação dessas inovações às expectativas dos clientes, sobretudo
na integração de todos os canais colocados à disposição dos mesmos.
Este estudo permite uma série de reflexões, principalmente no tocante à real
necessidade do cliente quando da interação com instituições financeiras. Seriam
as demandas passíveis de nova análise para que uma condição ótima de
negociação seja alcançada? Será que os agentes envolvidos nas negociações
contemporâneas têm ciência das bases das negociações e seus preceitos éticos
e humanos?
A instituição financeira pública objeto desta pesquisa criou uma universidade
corporativa própria, além de produtos inovadores à época da pesquisa, como os
serviços 24 horas.
Foi realizada uma survey por meios eletrônicos com 204 respondentes escolhidos
entre os clientes de alta renda da instituição financeira pública objeto deste
estudo, no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015. Os gerentes de
contas que atendem o público de alta renda fizeram a seleção de seus clientes,
aos quais enviaram e-mails ou mensagens de whatsapp contendo o link da
pesquisa abrigada no Google Drive.
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As unidades de observação foram constituídas por 204 clientes do segmento
exclusivo da instituição, ou seja, aqueles cujos volumes de investimento são de
no mínimo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme será especificado no
próximo capítulo.
3.3 Instrumento de coleta de dados
Na efetivação da presente pesquisa, a coleta de dados nos levantamentos
aconteceu com a aplicação de questionário estruturado digital para clientes de
todos os estados brasileiros pertencentes ao segmento de alta renda da
instituição financeira pública. Fez-se o cálculo da amostra e encontrou-se o
mínimo de 300 respondentes (Santos, 2013). No entanto, devido às limitações
geográficas e de restrições do próprio público consultado ao fornecimento de
informações, a amostra foi finalizada com 204 respondentes. Para exemplificar, o
retorno por e-mail dos clientes foi praticamente nulo, dada a constatação do risco
de envio de vírus ou spams por esse meio de comunicação, o que fez os clientes
não clicarem no link para responderem.
Em concordância com os trâmites internos, o questionário necessitou ser
submetido ao gestor do produto dentro da empresa, motivo pelo qual sofreu
algumas alterações, com a finalidade de se adaptar aos padrões de compliance
da instituição financeira. Uma pergunta foi suprimida, aquela que se referia a qual
ponto de venda atendia o cliente, como forma de buscar analisar as avaliações
em função da localização geográfica, o que enriqueceria ainda mais este estudo.
De acordo com a solicitação de estudos por parte da pesquisadora, as demais
perguntas foram mantidas, sendo necessárias apenas algumas alterações de
nomes e terminologias.
Foram alocados dois principais construtos, “razões de uso regular do banco” e
“atributos do gerente de contas”, listados inicialmente na pesquisa de Grisi (2007)
e apresentada em evento realizado em setembro/2014 pela instituição financeira
em São Paulo. Às perguntas originais foram adicionadas perguntas-síntese em
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cada bloco de construto, com adição ainda de uma pergunta final que se refere à
metodologia do Net Promoter Score®.
O questionário está apresentado no Apêndice A. As questões foram formuladas
para responder aos objetivos específicos propostos e comprovação do modelo
teórico elaborado para esta pesquisa. As 10 primeiras questões referem-se ao
construto “razões de uso regular”, seguida da pergunta-síntese. As 11 questões
seguintes relacionam-se aos “atributos do gerente de contas”, seguida também
por uma pergunta síntese. Ao final, foi lançada a pergunta que define o Net
Promoter Score®. As respostas variaram numa escala contínua de um a sete,
sendo que o item um se referia a “discordo totalmente” e o item sete a “concordo
totalmente”.
3.4 A coleta dos dados
Os passos para a coleta de dados são detalhados a seguir.
3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados
Para a análise e tratamento dos dados, os procedimentos adotados implicaram:
a) Proceder à análise descritiva das variáveis e dos construtos em estudo;
b) correlacionar os construtos, identificando coeficientes e poder explicativo;
c) realizar análise fatorial, a descritiva e dispersão das variáveis em estudo;
d) obter o Alfa de Cronbach para verificar a aderência dos construtos na
explicabilidade dos fenômenos pretendido;.
e) realizar a análise de regressão com as médias das variáveis, verificando a
preditibilidade dos construtos.
f) realizar a análise fatorial, com o intuito principal de descrever a
variabilidade original de determinado vetor X, em termos de um número
menor de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns e que estão
relacionadas ao vetor original X a partir de um modelo linear. Neste
modelo, parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, sendo
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o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram
incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.
O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, ... p estejam agrupadas
em subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que
a análise fatorial teria como objetivo o encontro desses fatores de agrupamento.
Desse modo, em casos nos quais se tem grande número de variáveis medidas e
correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se
um número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de
algum modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais.
Essas novas variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes
(Mingoti,2007).
Neste trabalho foi realizada a análise fatorial via matriz de covariância. O
coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear
entre duas variáveis quantitativas. Esse coeficiente varia entre os valores -1 e 1.
O valor zero significa que não há relação linear, o valor um indica relação linear
perfeita e o valor -1 também sugere relação linear perfeita, mas inversa, ou seja,
quando uma das variáveis aumenta, a outra diminui. Quanto mais próximo estiver
de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis.
O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e
a sua fórmula de cálculo é:

(A)
Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r no nível de
significância α(0,05) realmente indica correlação linear entre as variáveis. Ou seja,
p-valor acima de 0,05 significa que a hipótese nula não será rejeitada e há
indícios de que a correlação entre as variáveis é próxima de zero; p-valor abaixo
de 0,05, a hipótese nula é rejeitada e há indícios de que existe correlação.
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O alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951. É
cientificamente conhecido como coeficiente α de Cronbach e é uma das
estimativas da confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma
pesquisa. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala
de medição, o coeficiente α, comα Є[0,1], é calculado a partir da soma das
variâncias dos itens e da variância total dos mesmos com base na seguinte
equação:

(B)
Sendo k o número de itens do questionário e a variância do item t é a variância
total do questionário.
A regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e
predizer o valor de uma variável dependente. Em geral, o termo dependente é
usado em uma variável que possui relação de causa-efeito com as variáveis
independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional
com as outras variáveis.
Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e
pode assumir sete valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para
modelar esses dados é a partir da regressão logística ordinal.
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4 Apresentação e Análise de Dados da Pesquisa
Este capítulo destina-se a apresentar e a analisar os dados da pesquisa.
Conforme apresentado na metodologia, foram investigados 204 clientes da
instituição financeira pública em estudo.
Os dados apresentados referem-se às seguintes métricas estatísticas: a
distribuição de frequência, as estatísticas de dispersão dos dados, as correlações
entre os construtos do modelo, as análises fatoriais, com a respectiva análise de
confiabilidade, a análise de regressão e as relações neurais do modelo.
4.1 Apresentação das distribuições de frequência dos entrevistados
Este tipo de tratamento estatístico é largamente utilizado em pesquisas,
caracterizando-se como o método mais preliminar para o conhecimento dos
dados. Trata-se de arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma
amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de
ocorrências de valores dentro de um grupo ou intervalo específico e, deste modo,
a tabela resume a distribuição dos valores da amostra, ou seja, quantas vezes ela
se repete na mesma, mostrando sua força estatística.
4.2 Análise da distribuição de frequências
4.2.1 Gênero
Entre os entrevistados, a maioria é do gênero masculino, com 65,02%, enquanto
o gênero feminino é representado por 34,98% dos entrevistados. Essa proporção
é coerente com a que consta no quantitativo de clientes do banco, sendo a
quantidade de clientes do gênero masculino ainda maior na amostra total.
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4.2.2 Faixa etária dos clientes entrevistados do banco
A faixa etária dos entrevistados é apresentada na Tabela 3. O conhecimento da
faixa etária, para o setor bancário, é importante porque permite o direcionamento
das estratégias de relacionamento em função de expectativas e estilos de vida
que são adotados pela segmentação etária.
Assim, a pergunta sobre a faixa etária dos clientes busca elucidar a frequência na
qual se encontram, trazendo refinamento e possibilidade de mais entendimento
das respostas em função dos construtos nos dias atuais, sendo sua tabela
apresentada a seguir.
Tabela 3
Distribuição de frequências da faixa etária dos entrevistados
Idade

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Até 30 anos

30

14,78%

De 31 a 40 anos

65

32,02%

De 41 a 50 anos

44

21,67%

De 51 a 60 anos

42

20,69%

Acima de 60 anos

22

10,84%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria dos entrevistados está na faixa etária de 31 a 40 anos (32,02%) e a
faixa acima de 60 anos possui a menor representatividade, com 10,84%.
Conforme a Tabela 3, os clientes com idade acima de 40 anos correspondem a
aproximadamente 53% dos entrevistados. Esse número distancia razoavelmente
da proporção dos clientes reais do banco, tanto em termos da idade, quanto do
volume de depósito. A resistência ao acesso a meios digitais para resposta à
pesquisa pode ser uma razão para tal distanciamento. Torna-se mister à
instituição manter políticas específicas para atendimento aos clientes acima de 60
anos, porque demandam relacionamento diferenciado e específico.
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4.2.3 Razões de uso regular do banco
Sobre a percepção dos clientes quanto à categoria de serviços private banking, se
a instituição combina com eficiência os objetivos de segurança, liquidez e
rentabilidade, os entrevistados manifestaram suas opiniões, conforme se
apresenta na Tabela 4, considerando as escalas contínuas de discordância total à
discordância total.
Tabela 4
Distribuição de frequência sobre a percepção da instituição como um
private banking com objetivos plenos
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente
Discordo parcialmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

2

0,99%

4

1,97%

Tendo a discordar

6

2,96%

Não concordo nem discordo

10

4,93%

Tendo a concordar

30

14,78%

Concordo parcialmente

68

33,50%

Concordo totalmente

83

40,89%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 40,89%, foi “concordo
totalmente”, seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com 33,50%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e
“não concordo nem discordo” possuem frequência muito baixa em relação às
demais. De acordo com a Tabela 4, há concordância por parte dos clientes
entrevistados de que os objetivos de segurança, liquidez e rentabilidade são
ofertados de maneira balanceada pelo banco, o que condiz com os números do
mesmo, uma vez que aqueles que permanecem clientes concordam com tal fato.
Um dos elementos essenciais, determinantes da qualidade de relação entre
clientes e instituições financeiras, consiste na confiança entre esses parceiros de
negócios. A confiança significa crença na probidade moral, sinceridade, lealdade.
Também diz respeito à fé de que não haverá falhas, de que o serviço contratado
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será bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. A instituição
financeira busca oferecer a contento os serviços prestados, em troca de
remuneração justa e que gere lucro e sustentabilidade às suas atividades. O
cliente busca se sentir beneficiado e assistido em suas demandas e
necessidades. A cada serviço efetivamente bem prestado, maior se torna a
confiança, o laço com a empresa, o que pode significar novas relações
comerciais, gerando um ciclo virtuoso entre o banco e o cliente. Assim, sobre a
confiança no banco, quanto à capacidade de administrar os recursos com
eficiência, sem que se tenha que acompanhar atentamente as operações, os
entrevistados efetuaram suas avaliações, cuja apresentação se encontra na
Tabela 5.
Tabela 5
Distribuição de frequências sobre a credibilidade na instituição
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

6

2,96%

Discordo parcialmente

12

5,91%

Tendo a discordar

20

9,85%

Não concordo nem discordo

16

7,88%

Tendo a concordar

26

12,81%

Concordo parcialmente

62

30,54%

Concordo totalmente

61

30,05%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 30,54%, foi “concordo
parcialmente”, seguida pela resposta “concordo totalmente”, com 30,05%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e
“não concordo nem discordo” possuem baixa frequência em relação às demais. A
concordância por parte dos clientes entrevistados demonstra a necessidade de
delegação de atribuições ao profissional envolvido nas operações, o que
desonera o tempo do cliente, permitindo-lhe direcionamento para outras tarefas
enquanto seus recursos são administrados pelo banco, otimizando seus
processos.
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Em relação aos investimentos, normalmente os clientes tendem a diversificá-los,
por uma visão utilitarista da obtenção da maior rentabilidade possível, ou seja,
pela distribuição dos riscos próprios do negócio. Os negócios bancários, em
função de situações de mercado, bem como de diversificação de produtos,
tendem, cada vez mais, a criar novos produtos com rentabilidades diferentes, em
função do próprio produto, mas também do perfil do cliente e das condições de
atendimento à normatização legal do mercado regulador.
Assim, a percepção de necessidade de diversificar os investimentos em um
número maior de bancos é própria do ser humano. Nesta investigação, os
resultados são apresentados na Tabela 6, a seguir.
Tabela 6
Distribuição

das

frequências

da

propensão

à

diversificação

de

investimentos entre bancos distintos do mercado
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

30

14,78%

Discordo parcialmente

14

6,90%

Tendo a discordar

23

11,33%

Não concordo nem discordo

19

9,36%

Tendo a concordar

36

17,73%

Concordo parcialmente

43

21,18%

Concordo totalmente

38

18,72%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria das respostas dos entrevistados, 21,18%, foi “concordo parcialmente”,
seguida pela resposta “concordo totalmente, com 18,72%”. A resposta com menor
frequência foi “discordo parcialmente”, com 6,90%, e seguida pela opção “não
concordo nem discordo”, com 9,36% de respostas. Quando se detecta uma
intenção generalizada de diversificação de investimentos entre bancos, a
instituição financeira necessita envidar esforços na retenção e fortalecimento no
relacionamento com os clientes, de forma a buscar incremento de recursos que
possam ser originários de outras instituições como fruto de um atendimento
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realizado a contento ao cliente ou, em muitos casos, realizado de maneira acima
da expectativa do mesmo.
Quando perguntados sobre a migração interna no banco, sendo convidados a
receber atendimento personalizado, os clientes responderam como descrito na
Tabela 7.
Tabela 7
Distribuição das frequências do convite ao atendimento personalizado pelo
banco
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

35

17,24%

Discordo parcialmente

5

2,46%

Tendo a discordar

10

4,93%

Não concordo nem discordo

33

16,26%

Tendo a concordar

23

11,33%

Concordo parcialmente

34

16,75%

Concordo totalmente

63

31,03%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Em análise aos dados da Tabela 6, detecta-se apreocupação em como o valor do
atendimento personalizado está sendo entregue e/ou comunicado ao cliente que
se enquadra na faixa segmentatória para adquirir direito ao mesmo. Entre os
entrevistados, a maioria das respostas, 31,03%, foi “concordo totalmente”,
seguida pela resposta “discordo totalmente”, com 17,24%. A resposta com menor
frequência foi “discordo parcialmente”, apresentando 2,46% de respostas,
seguida, com 4,93%, pela opção “tendo a discordar”. Ou seja, necessita-se de
análise pormenorizada sobre por que um percentual tão alto foi apresentado
como sendo representação de total discordância ao postulado dessa pergunta.
Quando a questão da excelência de atendimento pelo banco no Brasil foi feita, os
clientes convidados responderam de acordo com a Tabela 8:
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Tabela 8
Distribuição de frequências da excelência de atendimento pelo banco no
Brasil
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

14

6,90%

Discordo parcialmente

13

6,40%

Tendo a discordar

34

16,75%

Não concordo nem discordo

21

10,34%

Tendo a concordar

39

19,21%

Concordo parcialmente

59

29,06%

Concordo totalmente

23

11,33%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria dos entrevistados (29,06%) respondeu “concordo parcialmente”,
seguida pela resposta “tendo a concordar”, com 19,21%. A resposta com menor
frequência foi “discordo parcialmente”, com 6,40%, seguida pelo percentual de
6,90% da opção “discordo totalmente”. A percepção limitada pelo cliente quanto à
rede de atendimento do banco é fator de atenção para que a empresa verifique
como o valor “maior rede de atendimento do país, presente em todas as cidades
brasileiras”, está ou não sendo transmitido ao cliente público-alvo desta pesquisa.
Quando convidados a responderem sobre a capacidade do banco de proteção do
patrimônio dos clientes, preservando, no mínimo, seu poder aquisitivo, os clientes
apresentaram suas avaliações de acordo com a Tabela 9.
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Tabela 9
Distribuição de frequências da capacidade do banco em proteger o
patrimônio dos clientes, preservando seu poder aquisitivo, no mínimo
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

4

1,97%

Discordo parcialmente

8

3,94%

Tendo a discordar

8

3,94%

Não concordo nem discordo

16

7,88%

Tendo a concordar

44

21,67%

Concordo parcialmente

53

26,11%

Concordo totalmente

70

34,48%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Para a maioria dos clientes entrevistados, 34,48% das respostasforam “concordo
totalmente”, seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com 26,11%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e
“não concordo nem discordo” possuem baixa frequência em relação às demais.
Essa pergunta revela a realidade brasileira em relação ao banco, considerando de
forma não segmentada todos os seus clientes, uma vez que o mesmo possui uma
das marcas mais valiosas do país, com a forte bandeira da segurança. Além
disso,

possui

maismarket

share

de

mercado

do

produto

poupança,

tradicionalmente o mais conservador do mercado, que traz proteção e
manutenção do poder aquisitivo do cliente.
Os clientes entrevistados por meio do questionário desta pesquisa, quando
necessitaram avaliar a relação entre o banco e suas empresas, responderam da
maneira descrita na Tabela 10.
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Tabela 10
Distribuição de frequências da relação muito forte entre o banco e as
atividades empresariais do cliente
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

33

16,26%

Discordo parcialmente

11

5,42%

Tendo a discordar

6

2,96%

Não concordo nem discordo

41

20,20%

Tendo a concordar

15

7,39%

Concordo parcialmente

28

13,79%

Concordo totalmente

69

33,99%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Do total de entrevistados, a maioria das respostas, 33,99%, foi ”concordo
totalmente”, seguida pela resposta “não concordo nem discordo”, com 20,20%.
Neste quesito, a resposta com menor frequência foi “tendo a discordar”, com
2,96%, seguida com 5,42% pelas respostas “discordo parcialmente”. Acredita-se
que o percentual relativamente elevado de clientes que não concordam nem
discordam se refira àqueles que não possuem empresa ou atividades
empresariais ligadas ao banco, ou seja, mantém sua conta e investimento junto
aos mesmos apenas nos produtos de pessoa física. Esse dado pode ser uma
constatação ou uma oportunidade para o banco prospectar relacionamentos com
a pessoa jurídica do cliente, perfazendo grau acentuado e aprofundado de
relacionamento em todas as esferas.
Em relação à competência do banco em estruturar soluções de gestão de
recursos sob medida para as necessidades dos clientes de alta renda, os
entrevistados apresentaram as respostas descritas na Tabela 11.
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Tabela 11
Distribuição de frequências da competência do banco em estruturar
soluções de gestão de recursos sob medida para as necessidades dos
clientes
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

6

2,96%

Discordo parcialmente

16

7,88%

Tendo a discordar

16

7,88%

Não concordo nem discordo

21

10,34%

Tendo a concordar

43

21,18%

Concordo parcialmente

60

29,56%

Concordo totalmente

41

20,20%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa,2015.

Neste item do questionário, a maioria das respostas, 29,56%, foi “concordo
parcialmente”, seguida por “tendo a concordar”, com 21,18%. A resposta com
menor frequência foi “discordo totalmente”, apresentando 2,96%, seguida pela
opção “discordo parcialmente” e “tendo a discordar”com 7,88%. Este item traz
interessante análise sobre a percepção do cliente quanto à personalização das
soluções para cada caso e situação. Se, por um lado, há unanimidade no fator
positivo do questionamento, por outro, há o alerta para a análise de quão
segmentado se encontra o atendimento prestado pelo banco ao cliente.
Convidados a responderem sobre a existência de acesso pelo cliente à mesa, a
gerentes especializados e a produtos mais sofisticados oferecidos pelo banco,
para que possam acompanhar e opinar sempre nas operações de gestão de
recursos, os clientes responderam da seguinte maneira (Tabela 12).
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Tabela 12
Distribuição de frequência da possibilidade de acesso à mesa, a gerentes
especializados e a produtos mais sofisticados para que seja possível ao
cliente o acompanhamento e opinião nas operações de gestão de recursos
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

14

6,90%

Discordo parcialmente

14

6,90%

Tendo a discordar

26

12,81%

Não concordo nem discordo

17

8,37%

Tendo a concordar

35

17,24%

Concordo parcialmente

49

24,14%

Concordo totalmente

48

23,65%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa,2015.

Neste item, a maioria das respostas, representada por 24,14%, foi “concordo
parcialmente”, seguida pela resposta “concordo totalmente”, com 23,65%. A
resposta

com

menor

frequência

foi

“discordo

totalmente”

e

“discordo

parcialmente”, totalizando 6,90%, seguida com 8,37% pela opção “não concordo
nem discordo”. A despeito da resposta dos clientes, a realidade que o banco
apresenta ainda não permite ao cliente opinar diretamente sobre a gestão do
produto, seja ele um fundo de investimento ou direcionamento às ações listadas
na bolsa de valores, por exemplo. O atendimento personalizado ofertado pelo
banco em análise pela presente pesquisa pode minimizar essa distância entre o
consumidor final e o gerador do produto, sendo o resultado desta pergunta um
eficiente sinalizador para a eficácia das ações da referida segmentação.
Questionados sobre a existência de expertise nos produtos e serviços ofertados
pela instituição financeira objeto de análise desta pesquisa, os clientes
convidados expressaram a seguinte situação, listada na Tabela 13.
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Tabela 13
Distribuição de frequências da apresentação de expertise por parte do
banco nos produtos e serviços demandados pelo cliente
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

8

3,94%

Discordo parcialmente

8

3,94%

Tendo a discordar

9

4,43%

Não concordo nem discordo

18

8,87%

Tendo a concordar

50

24,63%

Concordo parcialmente

68

33,50%

Concordo totalmente

42

20,69%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria das respostas, 33,50%, foi “Concordo parcialmente”, seguida pela
resposta “tendo a concordar”, com 24,63%. A resposta com menor frequência foi
“discordo totalmente” e “discordo parcialmente” com 3,94%, seguidas com 4,43%
pela opção “tendo a discordar”. A preponderância de concordância parcial deste
quesito pelos clientes denota a necessidade de adequação, por parte do banco,
de qualificação, capacitação e treinamento para os profissionais da referida área,
de maneira que possam apresentar domínio de conhecimentos numa área cada
dia mais especializada e em constantes modificações em face do cenário
econômico e político doméstico e internacional.
Convidados a sintetizar o bloco “razões de uso regular do banco”, perguntados
sobre se o atendimento personalizado despendido pela instituição financeira
pública objeto deste estudo atende às suas necessidades bancárias, mantendo as
razões para continuarem sendo clientes, os entrevistados apresentaram as
avaliações descritas na Tabela 14.
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Tabela 14
Distribuição de frequências do atendimento, pelo setor personalizado do
banco, às necessidades bancárias dos clientes, mantendo as razões de
manutenção das contas e serviços junto ao mesmo
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

6

2,.96%

Discordo parcialmente

5

2,46%

Tendo a discordar

9

4,43%

Não concordo nem discordo

8

3,94%

Tendo a concordar

34

16,75%

Concordo parcialmente

71

34,98%

Concordo totalmente

70

34,48%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Em resposta à pergunta-síntese do bloco “razões de uso regular do banco”, os
clientes apresentaram como sendo a maioria das respostas, 34,98%, “concordo
parcialmente”, seguida pela resposta “concordo totalmente”, com 34,48%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e
“não concordo nem discordo” possuem frequência muito baixa em relação às
demais. Esse resultado se faz relevante frente à síntese do referido bloco, uma
vez que, a despeito de desvios-padrão nas 11 primeiras perguntas, a ser
demonstrado na próxima sessão, a unanimidade se estabeleceu na perguntasíntese, validando todo o bloco e trazendo a possibilidade de análise de
satisfação do cliente, mesmo considerando eventuais déficits de atendimento,
compensados pela resposta final do bloco.
4.2.4Atributos para avaliação do gerente de contas do banco
Convidados a avaliar, numa escala contínua de discordância total à concordância
total, se o gerente de contas do banco apresenta disponibilidade sempre que
necessário, os clientes fizeram a avaliação descrita na Tabela 15.
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Tabela 15
Distribuição das frequências da disponibilidade do gerente de contas,
sempre que o cliente necessita
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

8

3,94%

Discordo parcialmente

10

4,93%

Tendo a discordar

10

4,93%

Não concordo nem discordo

10

4,93%

Tendo a concordar

33

16,26%

Concordo parcialmente

49

24,14%

Concordo totalmente

83

40,89%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Das respostas, a maioria, 40,89%, foi “concordo totalmente”, seguida pela
resposta “concordo parcialmente”, com 24,14%. As respostas “discordo
totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e “não concordo nem
discordo” possuem frequência muito baixa em relação às demais. Essa
distribuição confirma a disponibilidade apresentada pelo gerente de contas ao
cliente, característica fundamental no atendimento satisfatório ao cliente de alta
renda, que demanda pouco, mas necessita de pronto atendimento quando a
demanda acontece.
A questão sobre a apresentação, por parte do gerente de contas, de
conhecimento dos produtos e serviços que oferecem foi proposta, tendo suas
avaliações descritas na Tabela 16.
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Tabela 16
Distribuição de frequências de apresentação, pelo gerente de contas, de
conhecimento acerca dos produtos e serviços que oferecem
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

1

0,49%

Discordo parcialmente

7

3,45%

Tendo a discordar

7

3,45%

Não concordo nem discordo

12

5,91%

Tendo a concordar

29

14,29%

Concordo parcialmente

55

27,09%

Concordo totalmente

92

45,32%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Na presente questão, a maioria das respostas, 45,32%, foi “concordo totalmente”,
seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com 27,09%. As respostas
“discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e “não
concordo nem discordo” possuem frequência muito baixa em relação às demais.
Essa avaliação corrobora os incentivos educacionais que a instituição financeira
oferece a seus empregados, desde cursos de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu, bem como preparação para a certificação internacional Certified Financial
Planner, exigência da empresa para ocupação da função gratificada de
atendimento ao público de alta renda.
O planejador financeiro Certified Financial Planner (CFP®)é um multiespecialista,
com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos,
gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento
financeiro, fiscal e sucessório.
O profissional CFP® atua como um consultor, que avalia os objetivos,
expectativas e necessidades de cada cliente, visando desenvolver, apresentar e
executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do
cliente. Por ser multiespecialista, esse profissional pode atuar como autônomo ou
empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência
complementar e demais áreas do planejamento financeiro pessoal.
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Para se tornar um planejador financeiro certificado e obter o direito de uso das
marcas CFP, o profissional deve comprovar conhecimentos técnicos, formação,
experiência profissional e postura ética. Para manter a certificação, este
profissional deverá permanecer em contínuo aperfeiçoamento.
O profissional CFP está qualificado para exercer suas atividades em instituições
financeiras, além de abrir novas perspectivas de carreira e trazer mais confiança
para o cliente.
Convidados a responderem sobre os quesitos de organização, objetividade e
eficiência no atendimento prestado pelo gerente de contas, os clientes
apresentaram a seguinte avaliação, descrita na Tabela 17:
Tabela 17
Distribuição de frequências de apresentação, por parte do gerente de
contas, de organização, objetividade e eficiência no atendimento
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

4

1,97%

Discordo parcialmente

7

3,45%

Tendo a discordar

5

2,46%

Não concordo nem discordo

16

7,88%

Tendo a concordar

33

16,26%

Concordo parcialmente

52

25,62%

Concordo totalmente

86

42,36%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Entre os entrevistados, a grande maioria das respostas, 42,36%, foi “concordo
totalmente”, seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com 25,62%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e
“não concordo nem discordo” possuem frequência muito baixa em relação às
demais. Novamente a postura profissional do gerente de contas é unanimemente
aprovada nessa questão, denotando preparo e profissionalismo dos gerentes de
contas. Um fator importante da instituição objeto deste estudo é que a entrada
para seu corpo de empregados se dá por meio de concurso público, notadamente
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disputado, o que, via de regra, exige melhor qualificação do candidato. Após
aprovado, dentro da empresa há a possibilidade de ascensão profissional. Sendo
gerente de contas de alta renda na instituição, uma elevação de cargoexigirá
ainda mais conhecimento, propriedade intelectual e domínio dos assuntos
técnicos e comportamentais do mercado.
Em relação à avaliação, pelo cliente, do conhecimento do gerente de contas de
suas necessidades financeiras, com proposição de estratégias para o
atendimento a contento, seguem dados na Tabela 18.
Tabela 18
Distribuição de frequências de conhecimento, por parte do gerente de
contas, das necessidades financeiras do cliente e proposição de estratégias
para atendê-lo
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

3

1,48%

Discordo parcialmente

7

3,45%

Tendo a discordar

11

5,42%

Não concordo nem discordo

23

11,33%

Tendo a concordar

32

15,76%

Concordo parcialmente

61

30,05%

Concordo totalmente

66

32,51%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria das respostas, 32,51%, foi “concordo totalmente”, seguida por
“concordo parcialmente”, 30,05%. As respostas “discordo totalmente”, “discordo
parcialmente” e “tendo a discordar” possuem frequência muito baixa em relação
às demais. Esse quadro traz uma avaliação como positiva por sua unanimidade,
no entanto, como ponto de atenção, se comparada com os resultados das
questões anteriores aqui citadas. E essa pergunta manifesta a necessidade de
análise por parte da empresa de estratégias de relacionamento mais próximo do
cliente a serem implementadas pelo gerente de contas, de forma a promover mais
conhecimento das necessidades financeiras do mesmo, como pré-requisito para
proposição de estratégias que lhe atendam satisfatoriamente ou que até lhe
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superem as expectativas, situação muito comum no mercado do private banking
brasileiro.
Questionados sobre a apresentação de transparência e sinceridade no
relacionamento que mantém com o cliente por parte do gerente de contas, as
avaliações foram as descritas na Tabela 19.
Tabela 19
Distribuição de frequências sobre a transparência e sinceridade no
relacionamento que o gerente de contas mantém com o cliente
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

1

0,49%

Discordo parcialmente

1

0,49%

Tendo a discordar

6

2,96%

Não concordo nem discordo

18

8,87%

Tendo a concordar

22

10,84%

Concordo parcialmente

48

23,65%

Concordo totalmente

107

52,71%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Essa questão traz o índice de respostas mais alto até o momento desta pesquisa,
constituindo a maioria das respostas, 52,71%, “concordo totalmente”. Em seguida,
tem-se a resposta “concordo parcialmente”, com 23,65%. As respostas “discordo
totalmente”, “discordo parcialmente” e “tendo a discordar” possuem frequência
baixa em relação às demais. O mercado bancário de alta renda apresenta alta
demanda por transparência e sinceridade do profissional envolvido e, por
consequência, da empresa demandada, tendo em vista o rigor técnico das
normas, a crescente especialização do mercado e a constante necessidade de
proteção a atos que ferem a lei do consumidor, a exemplo da venda casada.
Esses atributos se constituem em uns dos principais que deve ter o gerente de
contas, tendo em vista a grande adesão a esses aspectos.
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Quando perguntados sobre a rapidez no atendimento e resolução de problemas
por parte do gerente de contas, os clientes convidados, ao responderem ao
questionário desta pesquisa, apresentaram a avaliação contida na Tabela 20.
Tabela 20
Distribuição de frequências de oferta de rapidez na resolução de problemas
por parte do gerente de contas
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

7

3.45%

Discordo parcialmente

2

0.99%

Tendo a discordar

11

5.42%

Não concordo nem discordo

12

5.91%

Tendo a concordar

27

13.30%

Concordo parcialmente

71

34.98%

Concordo totalmente

73

35.96%

Total

203

100.00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Nessa questão, a maioria das respostas, 35,96%, foi “concordo totalmente”,
seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com 34,98%. “Discordo
totalmente”, “discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e “não concordo nem
discordo” possuem frequência muito baixa em relação às demais. Dessa forma,
caracteriza a unanimidade dos clientes sobre a importância da tempestividade
dos gerentes de contas, tendo sido extremamente positiva para os gerentes de
contas que fazem parte do corpo funcional da instituição financeira objeto deste
estudo.
A respeito da apresentação, por parte do gerente de contas, de competência nos
momentos de tensão da economia, em realocar e/ou revisar as posições de
investimentos, os clientes se expressaram conforme descrito na Tabela 21.
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Tabela 21
Distribuição de frequências referentes à competência, nos momentos de
tensão da economia, em realocar e ou revisar os investimentos dos clientes,
por parte do gerente de contas
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

7

3,45%

Discordo parcialmente

9

4,43%

Tendo a discordar

13

6,40%

Não concordo nem discordo

24

11,82%

Tendo a concordar

44

21,67%

Concordo parcialmente

57

28,08%

Concordo totalmente

49

24,14%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas, 28,08%, foi “concordo
parcialmente”, seguida pela resposta “concordo totalmente”, 24,14%. As
respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente” e “tendo a discordar”
possuem frequência baixa em relação às demais. Esse atributo traz grande
reforço ao momento atual da economia, uma vez que a recessão técnica se
instala no Brasil. O fato de se tratar de uma instituição financeira públicaconsolida
a necessidade de condutas mais conservadores como qualidades do gerente de
contas, com vistas à proteção e manutenção do patrimônio dos investidores, que
são seus clientes.
Os clientes fizeram a avaliação registrada na Tabela 22 sobre a apresentação de
soluções criativas e inovadoras pelos gerentes de contas.
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Tabela 22
Distribuição de frequências de apresentação de soluções criativas e
inovadoras aos clientes pelos gerentes de contas
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

6

2,96%

Discordo parcialmente

10

4,93%

Tendo a discordar

12

5,91%

Não concordo nem discordo

42

20,69%

Tendo a concordar

45

22,17%

Concordo parcialmente

48

23,65%

Concordo totalmente

40

19,70%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A maioria das respostas, 23,65%, foi “concordo parcialmente”, seguida pela
resposta “tendo a concordar”, com 22,17%. As respostas “discordo totalmente”,
“discordo parcialmente” e “tendo a discordar” possuem frequência muito baixa em
relação às demais. Comparada às demais questões, esta fixa um ponto de
atenção no tocante à necessidade de atualização, inovação e utilização de
criatividade por parte do gerente de contas, em face das constantes e velozes
mudanças atuais do mercado.
Interpelados sobre a apresentação de competência em prospectar e apresentar
novas oportunidades de negócio no ambiente brasileiro, os clientes ressaltaram
as seguintes avaliações, descritas na Tabela 23.
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Tabela 23
Distribuição de frequências da competência, por parte do gerente de contas,
de prospectar e apresentar novas oportunidades de negócio no ambiente
brasileiro
Grau de Discordância/Concordância

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

8

3,94%

Discordo parcialmente

8

3,94%

Tendo a discordar

15

7,39%

Não concordo nem discordo

35

17,24%

Tendo a concordar

39

19,21%

Concordo parcialmente

54

26,60%

Concordo totalmente

44

21,67%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Os entrevistados responderam, a maioria, 26,60%, “concordo parcialmente”,
seguida pela resposta “concordo totalmente”, com 21,67%. As respostas
“discordo totalmente”, “discordo parcialmente” e “tendo a discordar” possuem
frequência baixa em relação às demais. Essa avaliação confirma a supremacia
dos canais de distribuição, capilaridade e alcance no Brasil da instituição
financeira pública objeto deste estudo, que se adapta continuamente às
mudanças econômicas e políticas e, dessa forma, apresenta soluções criativas e
é representada por seus gerentes de contas do público de alta renda.
No entanto, quando questionados sobre a competência em prospectar e sugerir
novas oportunidades de negócio no ambiente internacional, os clientes fazem
uma avaliação diferente, disposta na Tabela 24.
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Tabela 24
Distribuição de frequências da competência, por parte do gerente de contas,
de prospectar e apresentar novas oportunidades de negócio no ambiente
internacional
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

29

14,29%

Discordo parcialmente

8

3,94%

Tendo a discordar

26

12,81%

Não concordo nem discordo

61

30,05%

Tendo a concordar

23

11,33%

Concordo parcialmente

36

17,73%

Concordo totalmente

20

9,85%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Verifica-se, entre os entrevistados, que a maioria das respostas, 30,05%, foi “não
concordo nem discordo”, seguida pela resposta “concordo parcialmente”, com
17,73%. A resposta com menor frequência foi “discordo parcialmente”, com
3,94%, e seguida com 9,85% pela opção “concordo totalmente”. Essa questão
traz uma informação coerente com a realidade da instituição objeto deste estudo,
cuja expansão para o mercado internacional ainda é incipiente, se comparada
com a concorrência. Desta forma, o cliente não percebe como valor a expansão
territorial e não identifica o gerente de contas do banco como referência de
investimentos do mercado estrangeiro.
Ao sintetizar o bloco “atributos do gerente de contas do banco”, perguntados
sobre se o gerente que promove o atendimento personalizado do banco responde
adequadamente às suas necessidades junto à instituição financeira, os
entrevistados propuseram as avaliações descritas na Tabela 25.
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Tabela 25
Distribuição de frequências sobre resposta adequada, por parte do gerente
de contas, às necessidades do cliente junto ao banco
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

3

1,48%

Discordo parcialmente

7

3,45%

Tendo a discordar

6

2,96%

Não concordo nem discordo

19

9,36%

Tendo a concordar

34

16,75%

Concordo parcialmente

61

30,05%

Concordo totalmente

73

35,96%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Em resposta à pergunta-síntese do bloco “atributos do gerente de contas”, a
maioria, 35,96%, foi “concordo totalmente”, seguida pela resposta “concordo
parcialmente”, com 30,05%. As respostas “discordo totalmente”, “discordo
parcialmente” e “tendo a discordar” possuem frequência muito baixa em relação
às demais. A alta pontuação em todos os questionamentos deste bloco denota a
satisfação instalada dos clientes com os gerentes de contas que atendem o
público de alta renda, mesmo com as limitações nos atendimentos a
investimentos no exterior.
4.2.5 Questão-síntese
A pergunta final, ou definitiva, é um ponto importante para reforçar ou refutar as
respostas às questões anteriores. É uma forma de acompanhar o crescimento
empresarial com base nos feedbacks dos clientes, estes que devem ser o foco de
todo negócio. Essa questão tem por propósito verificar a síntese das avaliações
de todos os construtos e variáveis preliminarmente expostas aos respondentes.
Em conceito, ela permite observar o nível de consistência, ou coerência, interna
entre as questões em avaliação. Ela será utilizada como uma variável dependente
das demais, no contexto da análise da regressão.
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Assim, na última pergunta, os clientes convidados informaram suas avaliações
sobre se indicam ou não o atendimento personalizado do banco a um amigo
numa escala contínua de discordância total à concordância total, cujos resultados
são apresentados na Tabela 26.
Tabela 26
Distribuição de frequências de indicação ou não indicação do serviço
personalizado ofertado pelo banco por meio do gerente de contas a um
amigo
Grau de
Discordância/Concordância
Discordo totalmente

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

5

2,46%

Discordo parcialmente

5

2,46%

Tendo a discordar

6

2,96%

Não concordo nem discordo

9

4,43%

Tendo a concordar

30

14,78%

Concordo parcialmente

45

22,17%

Concordo totalmente

103

50,74%

Total

203

100,00%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Como pergunta final, interessante analisar que, entre os entrevistados, a maioria
das respostas, 50,74%, foi “concordo totalmente”, seguida pela resposta
“concordo parcialmente”, com 22,17%. As respostas “discordo totalmente”,
“discordo parcialmente”, “tendo a discordar” e “não concordo nem discordo”
possuem frequência muito baixa em relação às demais. Ainda que não
totalmente, a unanimidade valida o atendimento prestado pelo banco ao público
de alta renda, tanto pelos motivos de uso regular quanto pelos atributos ofertados
por seu corpo gerencial. O cultivo de clientes promotores torna qualquer empresa
mais sólida a longo prazo, uma vez que a propagação dos valores do negócio é
feita de forma espontânea a partir desses consumidores satisfeitos.
4.3 Análise da confiabilidade
O alfa de Cronbach é um indicador de estimativa da confiabilidade de um
questionário aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação entre respostas
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em um questionário, a partirda análise das respostas dadas pelos respondentes,
apresentando correlação média entre as perguntas. O coeficiente α é calculado a
partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada
avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma escala de
medição.
Cronbach's Alfa
0,933
Fonte: dados da pesquisa (2015).

No caso desta pesquisa, o coeficiente alfa de Conbrach é de 0,933. Essa escala
está acima do valor mínimo desejável, conforme recomenda a literatura
pertinente, que é de 0,6 para o caso de pesquisas sociais.Esse resultado ratifica a
confiabilidade da aplicação dos referidos questionários.
4.4 Análise de dispersão
Os dados referentes às razões pelas quais os clientes mantêm as relações de
negócios com a instituição financeira, quanto à dispersão das respostas em
relação à média, são apresentados a seguir.
Como complemento ao estudo descritivo das variáveis, foram calculados seus
elementos essenciais, tal como recomenda a teoria estatística, ou seja, a média, o
desvio-padrão e o coeficiente de variação, conforme se verifica nas sessões
apresentadas a seguir. A próxima sessão trata das razões do uso regular do
banco.
4.5 Razões da continuidade como cliente do banco
Neste quesito, as variáveis submetidas a teste foram assim relacionadas:
Q.1:É um banco que combina com eficiência os objetivos de segurança, liquidez e
rentabilidade.
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Q.2:Confio na instituição financeira, sabendo que ela é capaz de administrar meus
recursos com eficiência, sem que eu tenha que acompanhar de perto essas
operações.
Q.3:Tenho necessidade de diversificar os investimentos em um número maior de
bancos.
Q.4:Eu já era cliente da instituição financeira e fui convidado a ter um atendimento
personalizado.
Q.5:A instituição financeira tem um excelente atendimento no Brasil.
Q.6:A instituição financeira tem a capacidade de proteger o valor de meu
patrimônio, preservando, no mínimo, seu poder aquisitivo.
Q.7:Tenho uma relação muito forte com a instituição financeira nas minhas
atividades empresariais.
Q.8:A instituição financeira tem competência em estruturar soluções de gestão de
recursos, sob medida, para as minhas necessidades.
Q.9:Tenho acesso à mesa, a gerentes especializados e a produtos mais
sofisticados para que eu possa acompanhar e opinar sempre nas operações de
gestão de recursos.
Q.10:A instituição financeira tem expertise nos produtos e serviços que necessito.
Q.11:Em síntese, o atendimento personalizado que possuo na instituição
financeira atende às minhas necessidades bancárias, mantendo as razões para
continuar sendo cliente.
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Tabela 27
Estatísticas descritivas das variáveis referentes às razões que mantêm os
entrevistados como clientes
Variáveis

Média

Desvio-Padrão

Coeficiente de Variação

Q.1

5.946

1.2594

21,18%

Q.2

5.335

1.6992

31,85%

Q.3

4.468

2.0568

46,03%

Q.4

4.764

2.1717

45,59%

Q.5

4.611

1.7495

37,94%

Q.6

5.596

1.4840

26,52%

Q.7

4.744

2.2056

46,49%

Q.8

5.084

1.6464

32,39%

Q.9

4.892

1.8743

38,32%

Q.10

5.296

1.5290

28,87%

Q.11

5.719

1.4607

25,54%

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

A questão que envolve a relação das atividades empresariais do cliente com o
atendimento personalizado pessoa física do banco assumiu coeficiente de
variação de 46,49%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que,em
média, os desvios relativamente à média atingem 46,49% do valor desta. Isso
demonstra a variedade no uso ou não do banco pelo cliente em suas atividades
empresariais. Demonstra também a possível natureza exclusiva de pessoa física
do cliente, que não possui atividades empresariais que justifiquem relacionamento
com um banco ou, se possui empresa, talvez não costume concentrar todas as
demandas em uma única instituição, seja por segurança ou por comodidade.
A questão que afirma que o banco combina objetivos de segurança, liquidez e
rentabilidade foi a mais homogênea do construto, com variação de 21,18%,
indicando que,em média, os desvios relativamente à média atingem 21,18% do
valor desta. Observa-se que há a percepção generalizada pelos clientes
convidados a responderem ao questionário desta pesquisa de que esses
benefícios são associados ao banco, que lhes motiva razões para seu uso
regular, corroborando as pesquisas de mercado que associam segurança à marca
da instituição financeira pública.
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Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4,468 e 5,946, indicando que
apresentam médio grau de concordância entre as afirmativas relacionadas ao
construto. Essa constatação demonstra a necessidade de análise por parte da
instituição

financeira

objeto

deste

estudo

dos

motivos

que

levam

à

heterogeneidade das respostas, uma vez que o público-alvo é bem-definido e
segmentado, juntamente com o direcionamento claro dos profissionais envolvidos
no atendimento a esse público.
A dispersão nas respostas pode ser considerada normal, tanto em termos das
grandezas estatísticas, quanto às possibilidades de manutenção do sentimento
dos clientes em relação a seus atendimentos e satisfação com as operações
desenvolvidas com a instituição pesquisada. Nesse sentido, é possível ainda
considerar dois aspectos relevantes. O primeiro consiste no fato de que a
natureza humana é volátil e dificilmente observa-se convergência absoluta em
relação à percepção de qualidade de serviços. A esse respeito, as pesquisas na
área de Sociologia alertam para o fato normal da dispersão de repostas em
avaliações de eventos sociais. A própria Econometria considera a confiabilidade
relativa, ao aceitar valores de p abaixo de 0,05. Em segundo lugar, pelas leis do
mercado, os clientes cada vez mais têm à sua disposição instituições e serviços
diferenciados, o que lhes permite efetuar comparações e exercer opções de
negócios. Isso facilita a relativização das respostas a pesquisas, como as que
neste trabalho se manifestam.
Sobre a dispersão das respostas em relação aos atributos para a avaliação do
gerente de contas, estão sendo avaliadas as preponderâncias daqueles que são
considerados os melhores comportamentos de entrega dos gerentes de contas,
considerando-se a média dos respondentes.
4.6 Atributos para a avaliação do gerente de contas
Neste subitem, as variáveis submetidas a teste foram as seguintes:
Q.12:Possui disponibilidade sempre que necessito.
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Q.13:Apresenta conhecimento dos produtos e serviços que oferecem.
Q.14:Tem organização, objetividade e eficiência no atendimento.
Q.15:Conhece as necessidades financeiras do cliente e propõe estratégias para
atendê-lo.
Q.16:Apresenta transparência e sinceridade no relacionamento que mantém com
o cliente.
Q.17:Oferece rapidez na resolução de problemas.
Q.18:Possui competência, nos momentos de tensão da economia, em realocar
e/ou revisar minhas posições.
Q.19:Apresenta soluções criativas e inovadoras.
Q.20:Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente brasileiro.
Q.21:Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente internacional.
Q.22:Em síntese, o gerente da instituição financeira responde adequadamente às
minhas necessidades junto à mesma.
Tabela 28
Estatísticas descritivas das variáveis que definem os atributos para
avaliação do gerente de contas
Variáveis

Média

Desvio-Padrão

Coeficiente de Variação

Q.12

5.606

1.6864

30,08%

Q.13

5.926

1.3495

22,77%

Q.14

5.793

1.4612

25,22%

Q.15

5.567

1.4723

26,45%

Q.16

6.108

1.2056

19,74%

Q.17

5.734

1.4753

25,73%

Q.18

5.246

1.5885

30,28%

Q.19

5.039

1.5474

30,71%

Q.20

5.103

1.6088

31,52%

Q.21

4.128

1.8112

43,88%

Q.22

5.704

1.4182

24,86%

Fonte: dados da pesquisa,2015.

A competência do gerente de contas para prospectar e apresentar novas
oportunidades de negócio no ambiente internacional assumiu coeficiente de
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variação de 43,88%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que,em
média, os desvios relativamente à média atingem 43,88% do valor desta. Este
resultado condiz com a realidade da instituição financeira objeto deste estudo,
uma vez que seu canal de distribuição fora do Brasil ainda é incipiente e muitas
vezes até desconhecido pelos clientes e pelos próprios gerentes de contas.
Dessa forma, a disparidade das respostas se mostra como sinalizador desse
ponto de atenção do banco em estudo.
O fato de o gerente de contas mostrar transparência e sinceridade no
relacionamento que mantém com o cliente é a mais homogênea desse construto,
com variação de 19,74%, indicando que em média, os desvios relativamente à
média atingem 19,74% do valor desta. Há unanimidade na percepção desses
valores pelos clientes em relação aos gerentes de contas, atributo de grande
importância para esse segmento de clientes, pois a oferta de produtos visando
somente aobenefício do banco é significativa, o que demanda mais necessidade
de transparência e até mesmo confiança na relação entre o gerente e o cliente.
Em média, as afirmativas assumiram valores entre 4.128 e 6.108, com médio grau
de concordância entre as afirmativas relacionadas ao construto, da mesma forma
que foi identificado no construto anterior. Considerando o amplo espectro cultural
e regional do Brasil, a demanda e a percepção ao modo de trabalho e atributos do
gerente de contas variam em grande escala, o que de alguma forma pode
justificar a média concordância dos entrevistados no presente construto.
4.7 Métrica descritiva do Net Promoter Score
A questão-síntese do sistema em avaliação, conforme o Net Promoter Score,
consiste em: “com esse atendimento personalizado você indicaria a instituição
financeira e o seu gerente para um amigo?”
Conforme já apresentado, ela assume o propósito de reunir, na resposta a uma
única pergunta, buscar a síntese da avaliação do sistema em análise. Neste
trabalho, ao propor as variáveis referentes à razão da manutenção dos clientes,
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bem como as avaliações dos gerentes, buscaram-se as convergências e
discrepâncias entre as variáveis em análise. O objetivo desta análise consiste em
validar a própria finalidade e consistência do modelo do Net Promoter Score.
A estatística descritiva do Net Promoter Score é apresentada na Tabela 29.
Tabela 29
Estatística descritiva do Net Promoter Score
Variável
Q.23

Média

Desvio-Padrão

Coeficiente de Variação

5.961

1.4551

24,41%

Fonte: dados da pesquisa,2015.

A pergunta final da pesquisa, identificada como fator de mensuração do grau
máximo de fidelização do cliente, ou seja, a indicação a outrem, assumiu
coeficiente de variação de 24,41%. De outra maneira, em média, os desvios
relativamente à média atingem 24,41% do valor desta. O resultado final
apresentou coeficiente de variação superior aos dois construtos anteriores, de
21,18 e 19,74%. No entanto, numericamente, foi pouco distinta deles. Isso denota
a homogeneidade nas respostas ao teste final, revelando que o atendimento
personalizado despendido pelo banco aos clientes convidados a responderem a
esta pesquisa traz de fato valor a eles, atribuindo razões para a manutenção
como clientes, pelo atendimento a contento dos atributos dos gerentes de conta
que atuam nesse segmento.
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Tabela 30
Análise de dispersão: agrupada – continua
Título da Variável

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente de
Variação

É um private banking que combina com eficiência os
objetivos de segurança, liquidez e rentabilidade.

5.946

1.2594

21,18%

Confio na instituição financeira, sabendo que ela é capaz de
administrar meus recursos com eficiência, sem que eu
tenha que acompanhar de perto essas operações.

5.335

1.6992

31,85%

Tenho necessidade de diversificar os investimentos em um
número maior de bancos.

4.468

2.0568

46,03%

Eu já era cliente da instituição e fui convidado a ter um
atendimento personalizado.

4.764

2.1717

45,59%

A instituição financeira tem um excelente atendimento no
Brasil.

4.611

1.7495

37,94%

A instituição financeira tem a capacidade de proteger o
valor de meu patrimônio, preservando, no mínimo, seu
poder aquisitivo.

5.596

1.484

26,52%

Tenho uma relação muito forte com a instituição financeira
nas minhas atividades empresariais.

4.744

2.2056

46,49%

A instituição financeira tem competência em estruturar
soluções de gestão de recursos, sob medida, para as
minhas necessidades.

5.084

1.6464

32,39%

Tenho acesso à mesa, a gerentes especializados e a
produtos mais sofisticados para que eu possa acompanhar
e opinar sempre nas operações de gestão de recursos.

4.892

1.8743

38,32%

A instituição financeira tem expertise nos produtos e
serviços que necessito.

5.296

1.529

28,87%

Em síntese, o atendimento personalizado que possuo na
instituição financeira atende às minhas necessidades
bancárias, mantendo as razões para continuar sendo
cliente.

5.719

1.4607

25,54%

Possui disponibilidade sempre que necessito.

5.606

1.6864

30,08%

Apresenta conhecimento dos produtos e serviços que
oferecem.

5.926

1.3495

22,77%

Tem organização, objetividade e eficiência no atendimento

5.793

1.4612

25,22%

Conhece as necessidades financeiras do cliente e propõe
estratégias para atendê-lo.

5.567

1.4723

26,45%

Apresenta transparência e sinceridade no relacionamento
que mantém com o cliente.

6.108

1.2056

19,74%

Oferece rapidez na resolução de problemas.

5.734

1.4753

25,73%
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Tabela 30
Análise de dispersão: agrupada - conclui
Média

Desvio
Padrão

Coeficiente de
Variação

5.246

1.5885

30,28%

Apresenta soluções criativas e inovadoras.

5.039

1.5474

30,71%

Tem competência em prospectar e apresentar novas
oportunidades de negócio no ambiente brasileiro.

5.103

1.6088

31,52%

Tem competência em prospectar e apresentar novas
oportunidades de negócio no ambiente internacional.

4.128

1.8112

43,88%

Em síntese, o gerente da instituição financeira responde
adequadamente às minhas necessidades junto à mesma.

5.704

1.4182

24,86%

Com esse atendimento personalizado você indicaria a
instituição financeira e o seu gerente para um amigo?

5.961

1.4551

24,41%

Título da Variável
Possui competência, nos momentos de tensão
economia, em realocar e/ou revisar minhas posições.

da
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Tabela 31
Análise descritiva: agrupada - continua
Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Tendo a
discordar

Não
concordo
nem discordo
Freq.
%
Abs.

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

2

1.0%

4

2.0%

6

3.0%

10

6

3.0%

12

5.9%

20

9.9%

30

14.8%

14

6.9%

23

35

17.2%

5

2.5%

14

6.9%

13

A instituição financeira tem a
capacidade de proteger o valor de
meu patrimônio, preservando, no
mínimo, seu poder aquisitivo.

4

2.0%

Tenho uma relação muito forte com
a instituição financeira nas minhas
atividades empresariais.

33

16.3%

É um banco que combina com
eficiência os objetivos de
segurança, liquidez e rentabilidade.
Confio na instituição financeira,
sabendo que ela é capaz de
administrar meus recursos com
eficiência, sem que eu tenha que
acompanhar de perto essas
operações.
Tenho necessidade de diversificar
os investimentos em um número
maior de bancos.
Eu já era cliente da instituição
financeira e fui convidado a ter um
atendimento personalizado.
A instituição financeira tem um
excelente atendimento no Brasil.

Tendo a
concordar

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Total

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

4.9%

30

14.8%

68

33.5
%

83

40.9%

203

100,0%

16

7.9%

26

12.8%

62

30.5
%

61

30.0%

203

100,0%

11.3%

19

9.4%

36

17.7%

43

21.2
%

38

18.7%

203

100,0%

10

4.9%

33

16.3%

23

11.3%

34

16.7
%

63

31.0%

203

100,0%

6.4%

34

16.7%

21

10.3%

39

19.2%

59

29.1
%

23

11.3%

203

100,0%

8

3.9%

8

3.9%

16

7.9%

44

21.7%

53

26.1
%

70

34.5%

203

100,0%

11

5.4%

6

3.0%

41

20.2%

15

7.4%

28

13.8
%

69

34.0%

203

100,0%
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Tabela 31
Análise descritiva: agrupada - continua
Discordo
totalmente

A instituição financeira tem
competência em estruturar
soluções de gestão de recursos,
sob medida, para as minhas
necessidades.
Tenho acesso à mesa, a gerentes
especializados e a produtos mais
sofisticados para que eu possa
acompanhar e opinar sempre nas
operações de gestão de recursos.
A instituição financeira tem
expertise nos produtos e serviços
que necessito.
Em síntese, o atendimento
personalizado que possuo na
instituição financeira atende às
minhas necessidades bancárias,
mantendo as razões para continuar
sendo cliente.
Possui disponibilidade sempre que
necessito.
Apresenta conhecimento dos
produtos e serviços que oferecem.
Tem organização, objetividade e
eficiência no atendimento

Discordo
parcialmente

Tendo a
discordar

Não
concordo
nem discordo
Freq.
%
Abs.

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

6

3.0%

16

7.9%

16

7.9%

21

14

6.9%

14

6.9%

26

12.8%

8

3.9%

8

3.9%

9

6

3.0%

5

2.5%

8

3.9%

10

1

0.5%

4

2.0%

Tendo a
concordar

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Total

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

10.3%

43

21.2%

60

29.6
%

41

20.2%

203

100,0%

17

8.4%

35

17.2%

49

24.1
%

48

23.6%

203

100,0%

4.4%

18

8.9%

50

24.6%

68

33.5
%

42

20.7%

203

100,0%

9

4.4%

8

3.9%

34

16.7%

71

35.0
%

70

34.5%

203

100,0%

4.9%

10

4.9%

10

4.9%

33

16.3%

49

83

40.9%

203

100,0%

7

3.4%

7

3.4%

12

5.9%

29

14.3%

55

92

45.3%

203

100,0%

7

3.4%

5

2.5%

16

7.9%

33

16.3%

52

86

42.4%

203

100,0%

24.1
%
27.1
%
25.6
%
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Tabela 31
Análise descritiva: agrupada - conclui
Discordo
totalmente

Conhece as necessidades
financeiras do cliente e propõe
estratégias para atendê-lo.
Apresenta transparência e
sinceridade no relacionamento que
mantém com o cliente.
Oferece rapidez na resolução de
problemas.
Possui competência, nos
momentos de tensão da economia,
em realocar e/ou revisar minhas
posições.
Apresenta soluções criativas e
inovadoras.
Tem competência em prospectar e
apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente brasileiro.
Tem competência em prospectar e
apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente internacional.
Em síntese, o gerente da instituição
financeira responde
adequadamente às minhas
necessidades junto à mesma.
Com esse atendimento
personalizado você indicaria a
instituição financeira e o seu
gerente para um amigo?

Discordo
parcialmente

Tendo a
discordar

Não
concordo
nem discordo
Freq.
%
Abs.

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

3

1.5%

7

3.4%

11

5.4%

23

1

0.5%

1

0.5%

6

3.0%

7

3.4%

2

1.0%

11

7

3.4%

9

4.4%

6

3.0%

10

8

3.9%

29

Tendo a
concordar

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

Total

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

Freq.
Abs.

%

11.3%

32

15.8%

61

30.0
%

66

32.5%

203

100,0%

18

8.9%

22

10.8%

48

23.6
%

107

52.7%

203

100,0%

5.4%

12

5.9%

27

13.3%

71

35.0
%

73

36.0%

203

100,0%

13

6.4%

24

11.8%

44

21.7%

57

28.1
%

49

24.1%

203

100,0%

4.9%

12

5.9%

42

20.7%

45

22.2%

48

23.6
%

40

19.7%

203

100,0%

8

3.9%

15

7.4%

35

17.2%

39

19.2%

54

26.6
%

44

21.7%

203

100,0%

14.3%

8

3.9%

26

12.8%

61

30.0%

23

11.3%

36

17.7
%

20

9.9%

203

100,0%

3

1.5%

7

3.4%

6

3.0%

19

9.4%

34

16.7%

61

30.0
%

73

36.0%

203

100,0%

5

2.5%

5

2.5%

6

3.0%

9

4.4%

30

14.8%

45

22.2
%

103

50.7%

203

100,0%
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4.8 Análise fatorial
Foi realizada a análise fatorial para cada um dos construtos, para verificar
quantos fatores eram necessários para explicar cada um deles e, assim, saber
quais variáveis estariam incluídas no modelo. Será apresentado o resultado geral
da análise fatorial e nele será possível identificar o que foi pedido na proposta e o
que se acredita ser o melhor resultado para este trabalho.
4.8.1 Razões da continuidade como cliente
V01.É um private banking que combina com eficiência os objetivos de segurança,
liquidez e rentabilidade
V02.Confio na instituição financeira, sabendo que ela é capaz de administrar
meus recursos com eficiência, sem que eu tenha que acompanhar de perto essas
operações.
V03.Tenho necessidade de diversificar os investimentos em um número maior de
bancos.
V04.Eu já era cliente da instituição financeira e fui convidado a ter atendimento
personalizado.
V05.A instituição financeira tem um excelente atendimento no Brasil.
V06.A instituição financeira tem a capacidade de proteger o valor de meu
patrimônio, preservando, no mínimo, seu poder aquisitivo.
V07.Tenho uma relação muito forte com a instituição financeira nas minhas
atividades empresariais.
V08.A instituição financeira tem competência em estruturar soluções de gestão de
recursos, sob medida, para as minhas necessidades.
V09.Tenho acesso à mesa, a gerentes especializados e a produtos mais
sofisticados para que eu possa acompanhar e opinar sempre nas operações de
gestão de recursos.
V10.A instituição financeira tem expertise nos produtos e serviços de que
necessito.
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V11.Em síntese, o atendimento personalizado da instituição financeira atende às
minhas necessidades bancárias, mantendo as razões para continuar sendo
cliente.
O construto “manutenção como cliente” contém 11 afirmativas. Primeiramente,
foram utilizadas todas elas para o ajuste da análise fatorial.Na Tabela 32 nota-se
que, para obter mais de 60% da variabilidade original dos dados, é necessário
utilizar três fatores da análise que originalmente possui 11 variáveis.
Tabela 32
Análise fatorial das variáveis do construto
Fatores

Variância

Fator 1
14.121
Fator 2
4.658
Fator 3
3.619
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Variância (%)

Variância Acumulada (%)

41.238
13.604
10.567

41.238
54.842
65.410

No tocante à análise fatorial, quanto mais fatores forem extraídos, menor é o grau
de parcimônia; no entanto, maior é a quantidade total de variância pelos fatores.
Por outro lado, quanto menos fatores forem extraídos, maior é o grau de
parcimônia, todavia, menor será a quantidade total de variância carregada pelos
fatores. Dessa forma, a solução ótima é identificar o número mínimo de fatores
que maximiza a quantidade de variância total explicada, neste caso, apenas três
fatores.
A principal função das diferentes técnicas de análise fatorial é reduzir uma grande
quantidade de variáveis observadas a um número reduzido de fatores. Os fatores
representam as dimensões latentes (construtos) que resumem ou explicam o
conjunto de variáveis observadas. Ao resumir dados, a análise fatorial obtém
dimensões latentes que descrevem os dados em um número menor de conceitos
do que as variáveis individuais originais (Hair et al, 2006, p. 91).
De acordo com Schawb (2007), as comunalidades representam a proporção da
variância para cada variável incluída na análise fatorial, que é explicada pelos
componentes extraídos. Além disso, a baixa comunalidade entre um grupo de
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variáveis, como é o caso da Tabela 32, é um indício de que elas não estão
linearmente correlacionadas e, por isso, não devem ser incluídas na análise
fatorial. No caso da análise da referida tabela, em uma perspectiva mais
conservadora, seria aconselhável excluí-la da análise e realizar novamente a
análise fatorial. Para os nossos propósitos, vamos conservá-la.
Para reduzir para um número de fatores necessários, são excluídas do modelo as
afirmativas que apresentam menores comunalidades. O processo está resumido
na Tabela 33.
Tabela 33
Processo de exclusão de variáveis do construto “manutenção como cliente”
Número de variáveis

Variável retirada

Comunalidades

% de Variância Fator 1

10

V01

0,479

41.380

9

V06

0,469

41.416

8

V05

0,506

42.257

7

V09

0,505

42.549

6

V08

0,483

42.877

5

V10

0,420

44.200

4

V11

0,392

45.781

3

V02

0,459

48.786

2

V03

0,101

68.654

11

41.283

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Estas comunalidades foram mais baixas se comparadas às do primeiro construto,
conforme descrito acima, indicando que

elas

não

estão

linearmente

correlacionadas.
A análise considerando duas afirmativas foi aquela com melhores resultados para
a utilização de apenas um fator para a definição do índice, visto que com duas
afirmativas a variância explicada pelo primeiro fator foi superior a 60%.
O índice foi formado com base nas afirmativas V04 e V07. Com esse conjunto de
variáveis o primeiro fator explica 68,654% da variabilidade original dos dados,
conforme se apresenta na Tabela 34.
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Tabela 34
Análise fatorial
Fator

Variância

Variância Explicada (%)

1

6.578

68.654

2
Variável

3.003
Comunalidade

31.346
Coeficiente

V04

0,668

0,818

V07

0,704

0,839

Fonte: dados da pesquisa, 2015.

4.8.2 Atributos para a avaliação do gerente de contas
V12.Possui disponibilidade sempre que necessito.
V13.Apresenta conhecimento dos produtos e serviços que oferecem.
V14.Tem organização, objetividade e eficiência no atendimento
V15.Conhece as necessidades financeiras do cliente e propõe estratégias para
atendê-lo.
V16.Apresenta transparência e sinceridade no relacionamento que mantém com o
cliente.
V17.Oferece rapidez na resolução de problemas.
V18.Possui competência, nos momentos de tensão da economia, em realocar
e/ou revisar minhas posições.
V19.Apresenta soluções criativas e inovadoras.
V20.Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente brasileiro.
V21.Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente internacional.
V22.Em síntese, o gerente da instituição financeira responde adequadamente às
minhas necessidades junto à mesma.
O índice do construto atributos para avaliação do gerente de contas foi formado a
partir de todas as afirmativas do construto. Com esse conjunto de variáveis o
primeiro fator explica 63,902% da variabilidade original dos dados, conforme a
Tabela 35.
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Tabela 35
Análise fatorial dos atributos de avaliação do gerente de contas
Fator

Variância

Variância Explicada (%)

1

16.228

63.902

2

2.956

11.639

3

1.531

6.029

Variável

Comunalidade

Coeficiente

0,704
0,739
0,825
0,730
0,546
0,758
0,778
0,773
0,778
0,838
0,731

0,757
0,808
0,863
0,852
0,689
0,818
0,865
0,852
0,833
0,612
0,850

V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

4.9 Análise das correlações entre as variáveis do modelo
A análise de correlação entre as variáveis de um modelo proposto para este
estudo se destina a verificar o nível de conexão entre as variáveis percebidas
pelos entrevistados como importantes para a respectiva manutenção como
clientes da instituição.
A força das correlações poderá proporcionar subsídios importantes para a tomada
de decisões pela instituição, visando melhorar as relações de negócios com seus
clientes. A força das correlações é determinada pelo nível de significância
estatística da variável, ou seja, o valor de p. Nesse caso, para p<0,05, rejeita-se a
hipótese de que haja correlação significativa entre as variáveis em investigação.
As variáveis em estudo, bem como os respectivos índices de correlação e seus
níveis de significância, sobre as razões de uso regular da instituição são descritas
no próximo subitem e apresentadas na Tabela 34.
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4.10 Razões de uso regular
V01.É um private banking que combina com eficiência os objetivos de segurança,
liquidez e rentabilidade.
V02.Confio na instituição financeira, sabendo que ela é capaz de administrar
meus recursos com eficiência, sem que eu tenha que acompanhar de perto essas
operações.
V03.Tenho necessidade de diversificar os investimentos em um número maior de
bancos.
V04.Eu já era cliente da instituição financeira e fui convidado a ter atendimento
personalizado.
V05.A instituição financeira tem um excelente atendimento no Brasil.
V06.A instituição financeira tem a capacidade de proteger o valor de meu
patrimônio, preservando, no mínimo, seu poder aquisitivo.
V07.Tenho uma ralação muito forte com a instituição financeira nas minhas
atividades empresariais.
V08.A instituição financeira tem competência em estruturar soluções de gestão de
recursos, sob medida, para as minhas necessidades.
V09.Tenho acesso à mesa, a gerentes especializados e a produtos mais
sofisticados para que eu possa acompanhar e opinar sempre nas operações de
gestão de recursos.
V10.A instituição financeira tem expertise nos produtos e serviços de que
necessito.
V11.Em síntese, o atendimento personalizado da instituição financeira atende às
minhas necessidades bancárias, mantendo as razões para continuar sendo
cliente.
As questões que apresentaram a correlação mais forte foram V08 e V10, com
correlação 0,631; e as questões V10 e V11, com 0,580. Já as questões que
tiveram menos correlação foram V03 e V04, com 0,02, conforme a Tabela 36.
Todas as correlações assinaladas por (*) não foram significativas considerando
alfa de 5%. O método adotado foi o de Spearman.
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Tabela 36
Correlação entre as variáveis que explicam as razões da manutenção como
cliente do banco
Variáveis / p
V01
V02
V03
V01 Correlação 1,000 0,480 -0,214
P-valor
0,000 0,000
V02 Correlação 0,480 1,000 -0,266
P-valor
0,000
0,000
V03 Correlação -0,214 -0,266 1,000
P-valor
0,000 0,000
V04 Correlação 0,164 0,276 0,020*
P-valor
0,020 0,000 0,720
V05 Correlação 0,388 0,359 -0,070*
P-valor
0,000 0,000 0,320
V06 Correlação 0,513 0,562 -0,158
P-valor
0,000 0,000 0,020
V07 Correlação 0,398 0,430 -0,211
P-valor
0,000 0,000 0,000
V08 Correlação 0,513 0,491 -0,130*
P-valor
0,000 0,000 0,070
V09 Correlação 0,327 0,357 -0,090*
P-valor
0,000 0,000 0,200
V10 Correlação 0,515 0,528 -0,227
P-valor
0,000 0,000 0,000
V11 Correlação 0,508 0,485 -0,203
P-valor
0,000 0,000 0,000
Fonte: dados da pesquisa, 2015.
* P< 0,05

V04
0,164
0,020
0,276
0,000
0,020
0,720
1,000

V05
V06
V07
0,388 0,513 0,398
0,000 0,000 0,000
0,359 0,562 0,430
0,000 0,000 0,000
-0,070 -0,158 -0,211
0,320 0,020 0,000
0,299 0,281 0,373
0,000 0,000 0,000
0,299 1,000 0,450 0,320
0,000
0,000 0,000
0,281 0,450 1,000 0,407
0,000 0,000
0,000
0,373 0,320 0,407 1,000
0,000 0,000 0,000
0,269 0,458 0,431 0,375
0,000 0,000 0,000 0,000
0,317 0,417 0,347 0,378
0,000 0,000 0,000 0,000
0,237 0,439 0,459 0,315
0,000 0,000 0,000 0,000
0,293 0,428 0,489 0,403
0,000 0,000 0,000 0,000

V08
0,513
0,000
0,491
0,000
-0,130
0,070
0,269
0,000
0,458
0,000
0,431
0,000
0,375
0,000
1,000
0,494
0,000
0,631
0,000
0,508
0,000

V09
0,327
0,000
0,357
0,000
-0,090
0,200
0,317
0,000
0,417
0,000
0,347
0,000
0,378
0,000
0,494
0,000
1,000

V10
0,515
0,000
0,528
0,000
-0,227
0,000
0,237
0,000
0,439
0,000
0,459
0,000
0,315
0,000
0,631
0,000
0,476
0,000
0,476 1,000
0,000
0,549 0,580
0,000 0,000

V11
0,508
0,000
0,485
0,000
-0,203
0,000
0,293
0,000
0,428
0,000
0,489
0,000
0,403
0,000
0,508
0,000
0,549
0,000
0,580
0,000
1,000

O acesso ao profissional com expertise na área de atuação, desta forma, se faz
importante valor detectado pelos entrevistados, com alto índice de correlação.
Também foram positivamente correlacionadas à expertise nos assuntos
pertinentes ao público de alta renda em conjunto com o atendimento às
necessidades dos clientes. Esses resultados trazem pontos de atenção para que
a instituição financeira objeto deste estudo direcione estratégias de atuação, uma
vez que se apresentam como valores para o público entrevistado.
Conforme destacado na Tabela 36, a maior correlação ocorreu entre as variáveis
V08 e V10, no valor de 0,631, demonstrando a afetação que a competência em
estruturar soluções personalizadas tem sobre a necessidade de apresentação de
expertise, pela instituição, nos produtos e serviços de necessidade do cliente.
Itens relativamente parecidos dentro do mesmo construto, estes se diferenciam,
no entanto, em relação ao conhecimento técnico demandado na V10. Por outro
lado, entre as variáveis V03 e V02 a correlação foi negativa, em – 0,266,
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representando o desnível de conexão entre as mesmas como importantes para a
respectiva manutenção como cliente da instituição. Ou seja, o cliente não conecta
a confiança depositada na instituição financeira, de forma que não seja
necessário acompanhamento de perto da gestão de recursos com a necessidade
de diversificar seu patrimônio em um número maior de bancos.
4.10.1 Atributos para avaliação do gerente de contas
Os atributos para a avaliação do gerente de contas foram igualmente submetidos
a correlações estatísticas entre si, sendo que as variáveis, os índices de
correlação e seus respectivos níveis de significância são descritos a seguir e
apresentados na Tabela 36.
V12.Possui disponibilidade sempre que necessito.
V13.Apresenta conhecimento dos produtos e serviços que oferecem.
V14.Tem organização, objetividade e eficiência no atendimento
V15.Conhece as necessidades financeiras do cliente e propõe estratégias para
atendê-lo.
V16.Apresenta transparência e sinceridade no relacionamento que mantém com o
cliente.
V17.Oferece rapidez na resolução de problemas.
V18.Possui competência, nos momentos de tensão da economia, em realocar
e/ou revisar minhas posições.
V19.Apresenta soluções criativas e inovadoras.
V20.Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente brasileiro.
V21.Tem competência em prospectar e apresentar novas oportunidades de
negócio no ambiente internacional.
V22.Em síntese, o gerente da instituição financeira responde adequadamente às
minhas necessidades junto ao banco.
As questões que apresentaram a correlação mais forte foram V13 e V14, com
correlação 0,826, representando a conexão da expectativa do cliente em ter um
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gerente de contas que possua conhecimento dos produtos e serviços que
oferece, de forma conjunta à oferta de características como organização,
objetividade e eficiência no atendimento. As características ora listadas de fato se
comunicam, uma vez que em tese, a existência de uma necessita da outra.
Também apresentaram forte correlação as questões V14 e V15 com 0,770. Já as
questões que tiveram menos correlação foram V16 e V21, com 0,227, conforme a
Tabela 36, trazendo um atributo a mais para a variável de maior correlação, que é
o conhecimento das necessidades financeiras do cliente, com proposição de
estratégias

para

atendê-lo.

Todas

as

correlações

foram

significativas

considerando alfa de 5%, ou seja, a correlação entre as variáveis é diferente de
zero. O método adotado de correlação foi o de Spearman.
Tabela 37
Correlação atributos para avaliação do gerente de contas
Variáveis / p
V12
V13
V14
V12 Correlação 1,000 0,672 0,710
P-valor
0,000 0,000
V13 Correlação 0,672 1,000 0,826
P-valor
0,000
0,000
V14 Correlação 0,710 0,826 1,000
P-valor
0,000 0,000
V15 Correlação 0,551 0,679 0,770
P-valor
0,000 0,000 0,000
V16 Correlação 0,503 0,547 0,623
P-valor
0,000 0,000 0,000
V17 Correlação 0,700 0,691 0,753
P-valor
0,000 0,000 0,000
V18 Correlação 0,552 0,648 0,651
P-valor
0,000 0,000 0,000
V19 Correlação 0,490 0,596 0,628
P-valor
0,000 0,000 0,000
V20 Correlação 0,499 0,562 0,605
P-valor
0,000 0,000 0,000
V21 Correlação 0,328 0,324 0,382
P-valor
0,000 0,000 0,000
V22 Correlação 0,663 0,669 0,737
P-valor
0,000 0,000 0,000
Fonte: dados da pesquisa, 2015.
* P< 0,05

V15
0,551
0,000
0,679
0,000
0,770
0,000
1,000
0,621
0,000
0,681
0,000
0,723
0,000
0,725
0,000
0,692
0,000
0,420
0,000
0,671
0,000

V16
0,503
0,000
0,547
0,000
0,623
0,000
0,621
0,000
1,000
0,648
0,000
0,485
0,000
0,542
0,000
0,551
0,000
0,227
0,000
0,612
0,000

V17
0,700
0,000
0,691
0,000
0,753
0,000
0,681
0,000
0,648
0,000
1,000
0,634
0,000
0,625
0,000
0,529
0,000
0,352
0,000
0,682
0,000

V18
0,552
0,000
0,648
0,000
0,651
0,000
0,723
0,000
0,485
0,000
0,634
0,000
1,000
0,836
0,000
0,736
0,000
0,550
0,000
0,681
0,000

V19
0,490
0,000
0,596
0,000
0,628
0,000
0,725
0,000
0,542
0,000
0,625
0,000
0,836
0,000
1,000

V20
0,499
0,000
0,562
0,000
0,605
0,000
0,692
0,000
0,551
0,000
0,529
0,000
0,736
0,000
0,764
0,000
0,764 1,000
0,000
0,549 0,607
0,000 0,000
0,664 0,697
0,000 0,000

V21
0,328
0,000
0,324
0,000
0,382
0,000
0,420
0,000
0,227
0,000
0,352
0,000
0,550
0,000
0,549
0,000
0,607
0,000
1,000

V22
0,663
0,000
0,669
0,000
0,737
0,000
0,671
0,000
0,612
0,000
0,682
0,000
0,681
0,000
0,664
0,000
0,697
0,000
0,452
0,000
0,452 1,000
0,000

Constitui elemento essencial, que justifica qualquer conhecimento, o atendimento
pleno aos requerimentos de descrição, de explicações, de previsão e de controle
de fenômeno. Esta investigação busca explicitar a descrição, a explicação e a
previsão do estudo da relação entre clientes e instituição bancária. Não enfatiza o
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controle do fenômeno, visto que essa predisposição depende de elementos de
externalidade ao contexto da pesquisa, como, por exemplo, a elaboração de um
modelo específico que permita a orientação controladora, objeto de gestão da
instituição. Nesse sentido, considera-se o ápice do propósito a predisposição dos
clientes da instituição financeira em análise a indicá-la a outras pessoas e
organizações. Com esse propósito, utilizou-se a metodologia estatística já
largamente utilizada em Econometria, da regressão linear múltipla.
Para o modelo de regressão foram utilizadas as perguntas “em síntese, o
atendimento

personalizado

da

instituição

financeira

atende

às

minhas

necessidades bancárias, mantendo as razões para continuar sendo cliente” e “em
síntese, o gerente personalizado da instituição financeira bancária responde
adequadamente às minhas necessidades, como variáveis independentes; como
variável respostaadotou-se a questão “você indicaria o atendimento personalizado
da instituição financeira para um amigo?”. A variável resposta é do tipo categórica
ordinal politômica; logo, o modelo utilizado é o modelo logístico ordinal. O link que
obteve o melhor ajuste foi o logit.

(C)
Sendo αk representa o parâmetro de localização para as k = 1, ..., k – 1 classes
da variável dependente, β é o vector dos coeficientes de regressão e Xj é a matriz
das variáveis independentes
No caso da função Link ser a Logit, tomando o inverso da função Logit é possível
definir a função genérica da probabilidade acumulada (função de distribuição
logística) da classe k:

Para testar a significância do modelo ajustado, utiliza-se a estatística de teste de
razão de verossimilhança entre o modelo nulo (sem alguma variável
independente) e o modelo completo (com todas as variáveis independentes). Se o
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modelo ajustado não for significativo, não é possível predizer a probabilidade de
cada classe da variável dependente a partir das variáveis independentes do
modelo.
Como teste das hipóteses, processaram-se os dados da Tabela 38.
Tabela 38
Informação do ajuste do modelo
Modelo
Somente interceptação
Final
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

(-2 Log)
probabilidade
367.383
169.274

Qui
quadrado

Graus de
liberdade

P-valor

198.109

12

0.000

Conforme dados da Tabela 38, com o pL 0,000, confirma-se o modelo como
significativo para explicar a pertinência dos construtos.
Na Tabela 39, tem-se o teste para verificar se algum dos construtos influencia na
variável resposta. Como o p-valor é igual a 0,000, pode-se concluir, em nível de
5% de significância, que alguma das perguntas influencia na variável resposta.
Tabela 39
Ajuste do modelo
Qui quadrado
Pearson
195.419
Deviance
108.785
Fonte: dados da pesquisa, 2015.

Graus de liberdade
168
168

P-valor
0.073
1.000

Os dois testes são significativos em um nível de significância de 5%, portanto, o
modelo foi bem ajustado, ou seja, pode-se dizer que os dados foram bem
ajustados ao modelo.
O pseudo-R2 avalia a dimensão do efeito do modelo. O pseudo-R2 calculado por
Cox e Snell nunca atinge o valor um, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O
de Nagelkerke é o coeficiente de Cox e Snell corrigido, logo, atinge o um quando
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o ajustamento é perfeito. O de McFadden é considerado o mais fácil de
interpretar.
Tabela 40
Pseudo-R-Quadrado
Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden
Fonte: dados da pesquisa,2015.

0.623
0.665
0.352

O pseudo-R-quadrado é uma medida que varia de zero a um, sendo que quanto
mais próximo de um, melhor o ajuste do modelo. Os dois primeiros índices foram
medianos. O pseudo-R2 de McFadden estabelece que o modelo ajustado ganha
35,2% mais informações que o modelo nulo.
Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o
logit, utiliza-se normalmente o teste de Wald. Neste teste, pretende-se verificar se
determinado coeficiente é nulo condicionado pelos valores estimados dos outros
coeficientes.
Recolocando as perguntas-síntese, tem-se:
Pergunta 11(V11): “em síntese, o atendimento personalizado da instituição atende
às minhas necessidades bancárias, mantendo as razões para continuar sendo
cliente?”
Pergunta 22(V22): “em síntese, o gerente da instituição responde adequadamente
às minhas necessidades junto ao banco?”
A pergunta V11 possui sete classes como resposta, mas somente seis são
usadas para a estimativa da probabilidade da entrada. Devido à função que
calcula as probabilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para resposta
sete.Avaliando a significância de cada resposta dentro da variável V11, tem-se
que todas as respostas são significativas para o modelo em um nível de
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significância de 5%, exceto a resposta seis (concordo parcialmente), pois
apresenta p-valor acima de 5%.
A pergunta V22 também possui sete classes como resposta, mas somente seis
são usadas para a estimativa da probabilidade da entrada. Devido à função que
calcula as probabilidades ser cumulativa, não é necessário estimar para resposta
sete. Avaliando a significância de cada resposta dentro da variável V22, tem-se
que todas as respostas são significativas para o modelo em um nível de
significância de 5%, exceto a resposta um (discordo totalmente), em que não foi
possível definir a significância para a função de probabilidade.
Identificou-se que a resposta um (discordo totalmente) apresentou valor de
estimativa tão alto negativamente e erro-padrão zero, podendo ter ocorrido em
função da frequência, uma vez que, de acordo com o banco de dados, para essa
pergunta a resposta um (discordo totalmente) possui apenas três respostas entre
as 204, o que é uma quantidade bem insignificante.
É apresentado na Tabela 41 o processamento da variável dependente: “você
indicaria a instituição financeira e o seu gerente para um amigo?” em relação às
variáveis independentes: “em síntese, o atendimento personalizado da instituição
atende às minhas necessidades bancárias, mantendo as razões para continuar
sendo cliente?” “em síntese, o gerente da instituição responde adequadamente às
minhas necessidades junto ao banco?”. Efetivamente, a V22, referente à atuação
dos gerentes, responde com mais intensidade (Wald = 70,8) do que os atributos
da instituição (Wald = 19,7). As estimativas, igualmente, indicam a atuação dos
gerentes como mais capaz de proporcionar a fidelização de clientes, na proporção
de 1,358 para 0,578.
A tabela “Estimativa de Parâmetros” apresenta as estimativas dos Treshold e dos
coeficientes de regressão associados às variáveis independentes, os seus errospadrão, a estatística de Wald, o p-value do teste, e o respectivo intervalo de
confiança. Uma vez que a variável dependente apresenta 7 classes, o modelo
apresenta 6 thresholds. De um modo geral, estes thresholds são usados apenas
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para o cálculo de probabilidades, e para além desta utilização, o seu interesse é
diminuto. As estimativas dos declives (coeficientes de regressão) são utilizadas
para inferir da significância das variáveis independentes sobre as probabilidades
das classes da variável dependente (em rigor sobre o Link das probabilidades
acumuladas). Os dados utilizados são das variáveis da regressão.
Tabela 41
Estimativa dos parâmetros

[Resposta = 1]
[Resposta = 2]
[Resposta = 3]
Entrada
(αk)

[Resposta = 4]
[Resposta = 5]
[Resposta = 6]
[v11=1.0]
[v11=2.0]
[v11=3.0]
[v11=4.0]
[v11=5.0]
[v11=6.0]
[v11=7.0]

Locação

[v22=1.0]
[v22=2.0]
[v22=3.0]
[v22=4.0]
[v22=5.0]
[v22=6.0]
[v22=7.0]

Graus de
P-valor
liberdade

Intervalo
Limite Limite
inferior superior

Estimativa

ErroPadrão

Wald

-10.650

1.075

98.107

1

0.000

-12.758

-8.543

-9.089

0.862

111.087

1

0.000

-10.779

-7.399

-8.099

0.789

105.479

1

0.000

-9.645

-6.553

-7.155

0.736

94.457

1

0.000

-8.598

-5.712

-5.252

0.654

64.510

1

0.000

-6.534

-3.970

-3.348

0.585

32.729

1

0.000

-4.495

-2.201

-3.519

1.187

8.795

1

0.003

-5.845

-1.193

-2.819

0.982

8.245

1

0.004

-4.743

-0.895

-2.474

0.817

9.175

1

0.002

-4.074

-0.873

-2.056

0.835

6.061

1

0.014

-3.693

-0.419

-1.231

0.536

5.270

1

0.022

-2.282

-0.180

-0.528

0.446

1.397

1

0.237

-1.403

0.347

-26.865

-26.865

a

0

0

-26.865

0.000

1

-6.504

1.012

41.270

1

0.000

-8.488

-4.520

-5.823

0.997

34.095

1

0.000

-7.777

-3.868

-5.026

0.760

43.725

1

0.000

-6.516

-3.536

-4.051

0.647

39.169

1

0.000

-5.320

-2.783

-3.070

0.599

26.291

1

0.000

-4.244

-1.897

a

0

a. Este parâmetro foi definido como zero porque é redundante.

Fonte: dados da pesquisa,2015.

0
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Uma vez que a variável dependente apresenta sete classes, o modelo apresenta
seis entradas (αk). De modo geral, essas entradas são usadas apenas para o
cálculo de probabilidades. Para além dessa utilização, o seu interesse é diminuto.
As estimativas dos declives (coeficientes de regressão) são utilizadas para inferir
a significância das variáveis independentes sobre as probabilidades das classes
da variável dependente (em rigor sobre o Link das probabilidades acumuladas).
No nosso exemplo, porque foi usada a função Logit, o modelo pode escrever-se
como:

Por exemplo: Para um entrevistado que respondeu 5 (Tendo a concordar) para a
pergunta V11 e 6 (Concordo parcialmente) para a pergunta V22, a probabilidade
da resposta ser na classe 1 (Discordo totalmente) da variável dependente é:

De modo semelhante as probabilidades da resposta nas outras classes são:
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Estes são os valores (arredondados a três casas decimais) que se encontram
para um entrevistado que respondeu cinco (tendo a concordar) para a pergunta
V11 e seis (concordo parcialmente) para a pergunta V22. Assim, a classe prevista
para o indivíduo é a seis (concordo parcialmente), já que é nesta que se observa
a maior probabilidade de resposta.
Os dados confirmam a força do corpo de gerentes como capital importante, na
lógica dos clientes pesquisados, indicando propensão à fidelização por intermédio
desse atributo.
O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis
independentes sobre o link (neste caso, o logit) é igual para todas as classes da
variável dependente. Para testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste
da razão de verossimilhanças de dois modelos ordinais, o primeiro assumindo
que os declives são iguais e o segundo assumindo que podem ser diferentes.
Tabela 42
Teste de linhas paralelas
(-2 Log)
probabilidade
Hipótese nula
169.274
Geral
129.701
Fonte: dados da pesquisa, 2015.
Modelo

Qui quadrado

Graus de
liberdade

P-valor

39.573

60

0.981

Em nível de significância de 5%, pode-se concluir que os declives são
homogêneos, ou seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes

136

de regressão. Logo, o modelo foi bem-ajustado com a função logit.A capacidade
de predição das respostas às variáveis do modelo é apresentada na Tabela 43.
Tabela 43
Predição das respostas
Predição

1
2
3
Respostas

4
5
6
7

Total

Quantidade

1
3

2
0

3
0

5
2

6
0

7
0

5

%

60.0%

0.0%

0.0%

40.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Quantidade

0

3

1

0

0

1

5

%

0.0%

60.0%

20.0%

0.0%

0.0%

20.0%

100.0%

Quantidade

0

1

0

4

1

0

6

%

0.0%

16.7%

0.0%

66.7%

16.7%

0.0%

100.0%

Quantidade

0

0

0

8

1

0

9

%

0.0%

0.0%

0.0%

88.9%

11.1%

0.0%

100.0%

Quantidade

0

2

0

14

6

8

30

%

0.0%

6.7%

0.0%

46.7%

20.0%

26.7%

100.0%

Quantidade

0

1

0

7

17

20

45

%

0.0%

2.2%

0.0%

15.6%

37.8%

44.4%

100.0%

Quantidade

0

0

0

3

6

94

103

%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

5.8%

91.3%

100.0%

3

7

1

38

31

123

203
Quantidade
%
1.5%
3.4%
0.5%
18.7% 15.3% 60.6% 100.0%
Fonte: dados da pesquisa, 2015.
Discordo totalmente=1, Discordo parcialmente=2, Tendo a discordar=3, Não concordo nem
discordo=4, Tendo a concordar=5, Concordo parcialmente=6, Concordo totalmente=7.
Total

Nota-se, em primeiro lugar que das sete classes originais apenas a resposta
quatro (não concordo nem discordo) não é prevista pelo modelo. O modelo prediz
corretamente 60% da classe “discordo totalmente”. A porcentagem de previsões
corretas é de 60% para a classe “discordo parcialmente”, 0% para a classe “tendo
a discordar”. Para a classe “tendo a concordar” a previsão foi de 46,7%, a
previsão de 37,8% foi observada para a opção “concordo parcialmente”, enquanto
que para a classe “concordo totalmente” a previsão foi de 91,3%. O modelo
classifica corretamente 3 + 3 + 0 + 14 + 17 + 94 = 131 sujeitos e a porcentagem
sujeitos classificados corretamente pelo modelo é (131/ 203) × 100 = 64.53%.
Pelo contrário, a percentagem de classificação correta proporcional por acaso é
[(5/203)2+ (5/203)2+ (6/203)2+ (9/203)2+ (30/203)2+ (45/203)2+ (103/203)2] × 100 =
= 33,24%. O modelo classifica assim razoavelmente melhor do que a
classificação por acaso.
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Desta forma, a regressão final, aplicada à instituição financeira, segue abaixo:
Yc = α + β1X1 + β2X2 + ... ui,
Sendo:
Yc, a função final da indicação da instituição financeira (indicador da propensão
dos clientes a indicarem a mesma);
α = propensão inercial à indicação da instituição financeira pelos clientes;
β1 = coeficiente do estimador da satisfação com a instituição financeira
(manutençãocomo cliente);
β2 = coeficiente do estimador da satisfação com a instituição financeira
(satisfação como gerente de contas);
ui = valores residuais.
4.11 Análise do modelo neural das avaliações da instituição financeira e das
gerências de contas
Como complemento a este estudo, apresenta-se o correlato neural artificial que
sistematiza, organiza e explica o grau de relacionamento entre as variáveis
emestudo.

O

correlato

neural

ou

rede

neural

artificial

pressupõe

o

desenvolvimento de algoritmos de conexões que levam à organização de sua
estrutura de conhecimentos preliminarmente desconexos. Nesse sentido, visam a
solucionar problemas de inteligência artificial construindo um sistema que tenha
circuitos que levem à descoberta de algo pretendido. O sistema é constituído por
grafos, objeto geométrico e nós, sendo esses elementos do processamento,
conforme proposto pelos teóricos desse campo do conhecimento, notadamente o
pioneiro nos estudos da aplicação das redes neurais na gestão, com a teoria da
plasticidade sináptica, Donald Hebb, em 1949. Esse modelo de conhecimento,
que se constitui na organização em camadas, é composto de camada de entrada,
conexões, camadas intermediárias e camadas de saídas.
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Para este estudo, que assume o propósito da organização do conhecimento sobre
a predisposição do cliente de uma instituição bancária em indicá-la a outras
pessoas, além de outros elementos perceptuais do relacionamento entre essas
duas personalidades, utiliza-se o modelo AMOS. Este é um software desenvolvido
pela International Business Machines (IBM) SPSS, destinado à modelização de
equações estruturais com suporte da análise multivariada. Seu produto final
assume uma arquitetura organizacional do conhecimento, aproximando-se do tipo
ideal da estrutura das redes neurais artificiais. Concretamente, resulta em um
diagrama intuitivo que demonstra as relações hipotéticas entre as variáveis em
estudo. Nesse contexto, o modelo organizacional resultante deste estudo é
demonstrado nas Figuras 8 e 9.
Nesta análise, as letras “V” são as variáveis utilizadas. Os números são definidos
em duas situações: a primeira, quando o sentido é da elipse para os retângulos,
representando os coeficientes de regressão estandardizados. Na segunda,
quando os números são representados entre os círculos e os retângulos, referemse a erros. Desta forma, representados pelas letras “e” estão as variáveis “erros”,
que tem que serem criadas para que o programa possa gerar os demais dados.

Figura 8 – Razões da manutenção como cliente do banco ou uso regular.
Fonte: dados da pesquisa.

Conforme se observa na Figura 8, a “e1” correlaciona-se com a “v4” (eu já era
cliente da instituição financeira e fui convidado a ter atendimento personalizado)
com o índice de 0,72; e a “v4” correlaciona-se com as razões de uso regular, com
índice acima de 0,80.
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Também, a “e2” correlaciona-se com a “v7” (tenho uma relação muito forte com a
instituição financeira nas minhas atividades empresariais) com o índice de 0,62. A
“V7” correlaciona-se com as razões de uso regular, com índice de 0,84, o maior
desta análise pelo modelo Amos.
Assim, os coeficientes de correlação podem ser considerados positivos e fortes.
Isso significa que há coerência e linearidade entre os atributos dos dois construtos
escolhidos pela autora na determinação do embasamento teórico desta pesquisa,
demonstrando também o alinhamento do cliente com as perguntas efetuadas.
Uma vez que suas respostas apresentam coerência através da análise das
correlações, pode-se inferir que o cliente realmente leu as perguntas e respondeu
de forma direcionada e dedicada à expressão da sua própria verdade em relação
à instituição financeira e seu gerente de contas.
A Figura 9 apresenta os coeficientes de correlação entre as varáveis indicativas
da avaliação dos gerentes de contas.

Figura 9 – Atributos para avaliação do gerente de contas.
Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 9 demonstra índices de correlação positivos entre as variáveis em
contraste. Os coeficientes indicam correlações preponderantemente fortes, à
exceção de V21, com coeficiente de regressão estandardizado de 0,52, quando
sere refere à expectativa do cliente em receber da instituição financeira
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pesquisada novas oportunidades de negócios no ambiente internacional. Este
resultado é interessante e reforça a prática da instituição, que possui atuação
incipiente em mercado internacional, como poucos e parcos produtos para este
público. Seguindo a linha crescente de coeficiente de regressão estandardizado,
nota-se a V16 sendo medianas, 0,69, representando uma conexão média com os
itens transparência e sinceridade que mantém no relacionamento com o cliente.
Este item é bastante individual e a resposta, pessoal, motivo pelo qual justifica-se
a heterogeneidade de seu coeficiente. Já a V14 apresenta correlação
preponderantemente forte, a maior do grupo, demonstrando a significativa
percepção do cliente quanto a importância da organização, objetividade e
eficiência no atendimento prestado pelo gerente de contas, atributos cada dia
mais exigidos no competitivo mercado financeiro brasileiro.
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5 Considerações finais
Este capítulo destina-se a apresentar as conclusões do estudo, que teve como
principal objetivo analisar o contexto e o comportamento do cliente de alta renda
nos negócios bancários de uma instituição financeira pública de grande porte.
Para atingir o objetivo proposto, utilizaram-se o arcabouço teórico e o caminho
metodológico das pesquisas junto aos clientes de alta renda da instituição
financeira pesquisada. Para a análise dos resultados quantitativos, utilizaram-se
técnicas estatísticas pertinentes ao estudo. Na sequência serão apresentadas as
implicações, limitações e sugestões para futuras pesquisas na área.
Desta forma, os objetivos da pesquisa foram cumpridos em sua totalidade, uma
vez que a segmentação e o direcionamento ao cliente de alta renda permitiram a
definição de amostra viável e compatível com o volume total da instituição, sendo
possível analisar a relação cliente-empresa-sociedade de forma ampla e concisa.
Este estudo buscou analisar o sucesso da implantação de uma estratégia de
atendimento especializada ao público de alta renda em uma empresa que tem o
atendimento massificado ao povo no cerne de sua missão. De acordo com
informações internas e relatos de gestores envolvidos com a nova segmentação,
os esforços logram êxito financeiro, pelo significativo aumento no volume de
captações da instituição financeira pública, acréscimo no resultado da margem de
contribuição do segmento, bem como do crescente número de produtos por
cliente, o que representa ganho em rentabilidade. A carteira se expande em
satisfatória velocidade a cada ano, bem como a quantidade de gerentes de contas
alocados para o atendimento a estas demandas.
Considerando-se neste trabalho a existência de muitos estudos, a referida
amostra teve seu período de campo compreendido entre janeiro e dezembro de
2012. A amostra teve 235 respondentes, entre eles pessoas do sexo feminino e
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masculino, podendo também ser segmentados mesmo considerando o ponto de
corte mínimo de R$ 1 milhão de investimentos para ser considerado Private
Banking. Foi realizada entre os maiores players de mercado, ou seja, bancos de
primeira linha que atuam no Brasil e no exterior.
Sua estruturação aconteceu da forma do anexo deste estudo. O estudo do
Instituto Fractal utilizado como base para a presente dissertação identificou como
características do mercado de private banking: a) mercado com baixa
diferenciação de produtos; b) mercado de capitais concentrado e incipiente; c)
produtos escassos e poucos sofisticados; d) no Brasil, até agora, o foco tem sido
nos serviços e menos em produtos; e) migrações ainda muito altas, sobretudo
para os bancos no exterior com vistas à proteção contra a tributação e do
patrimônio aos sucessores; f) resistência à prospecção, mesmo em momentos de
maior liquidez. O estudo identificou também as tendências para 2020,
considerando que o mercado retomou o crescimento nos últimos anos e deve
continuar crescendo; a demanda por performance se intensifica, ao mesmo passo
em que as expectativas são crescentes com a evolução do país. Espera-se
amadurecimento

do

mercado

de

capitais,

com

novos

produtos

sendo

apresentados com mais vigor, bem como a percepção de novos entrantes
mundiais com investimentos dos players atuais.
Neste vasto e competitivo mercado bancário de alta renda, o estudo preconizou
as estratégias para sustentação da competitividade pela instituição financeira
pesquisada, considerando imperativa a produção de forte posicionamento da
instituição financeira nesse segmento por meio de: a) segmentação de mercado,
customização de atendimento e diferenciação em produtos de investimentos; b)
ampliação do portfólio de investimentos; c) relatórios de entendimento fácil; d)
garantir

qualidade

nos

processos

estratégias

para

sustentação

da

competitividade; e) o foco e o tempo do gerente de contas devem ser dedicados
ao cliente e ao seu aprendizado continuado; f) disponibilizar ferramentas de
gestão e informações sobre setores e negócios ao gerente de contas. O estudo
menciona também a importância da mais dedicação ao cliente com ajuste do
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número médio de clientes por gerente, bem como de especializar os gerentes por
segmento atendido.
Para este estudo, a autora selecionou os construtos: a) razões de uso regular; e
b) atributos para a avaliação do gerente de contas, finalizando cada um com uma
pergunta-síntese adicionada e encerrando todo o bloco com o NPS, partindo dos
20 atributos iniciais para 23 perguntas abordadas na pesquisa. A escolha de tais
construtos baseou-se nos preceitos práticos mais relatados e exigidos pelos
clientes de alta renda nos contatos feitos com a empresa, sejam presenciais,
virtuais ou por telefone. Ou seja, as justificativas para a manutenção do
relacionamento entre o cliente e a instituição foram consideradas se relacionadas
às questões diferenciadas ofertadas pela empresa e também pela condução do
trabalho efetuado pelo profissional envolvido, o gerente de contas. A busca pelo
ideal negocial seria exitosa se ambos os construtos fossem avaliados
satisfatoriamente; no entanto, na prática, muitas vezes o desequilíbrio ou a
insatisfação de um construto podem ser reestabilizados se o outro estiver
satisfatoriamente bem avaliado. Não são raros os casos em que o cliente
permanece cliente em função do sólido relacionamento com o gerente de contas,
mesmo não estando satisfeito com o banco; o mesmo se aplica para situação
inversa.
Em complemento aos dois construtos selecionados pela autora, conforme descrito
anteriormente, aplicou-se a metodologia do Net Promoter Score, de forma a
indicar a corroboração ou não da fidelização máxima do cliente com a instituição,
considerada como o momento em que ele indica os serviços para outrem.Trata-se
de uma métrica utilizada para medir não só a satisfação, como também a lealdade
dos clientes das empresas.
O NPS surgiu em 2003, quando o autor e pesquisador de negócios Fred
Heichheld lançou um artigo na revista Harvard Business Review,intitulado“One
number you need to grow” (“Um número que você precisa para crescer”). Após
esse artigo e depois de vários estudos, Fred Heichheld e a Bain & Company
lançaram o livro “The Ultimate Question” (“A Pergunta Definitiva”) e também a
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versão mais atualizada, “The Ultimate Question 2.0”. O livro virou um best-seller
mundial e a métrica no NPS hoje é adotada por grandes empresas como a Apple,
a Amazon e a Electrolux.
O Net Promoter Score tem como proposta inovar a cultura das pesquisas de pósvenda para que elas consigam ter visão real dos serviços prestados pela empresa
e, consequentemente, ajudá-la a evoluir e conquistar um patamar de solidez e
excelência no mercado. O NPS se garante como importante peça na expansão
dos negócios e aumento do retorno de investimento (ROI).
No tocante a este estudo, o NPS foi então aplicado como a 23ª pergunta do
questionário apresentado no Apêndice A, representando a última e definitiva
questão, aquela que se refere à indicação ou não dos serviços prestados. Dessa
forma, tornou-se viável sua aplicação ao estudo e à análise pela ins
tituição estudada.
Tendo sido esta pesquisa baseada na opinião do cliente acerca do novo
segmento da instituição e também sobre os atributos dos gerentes de contas,
indiretamente

também

se

aplica

aos

recentes

preceitos

das

finanças

comportamentais, uma vez que a tomada de decisões depende de uma série de
precedentes psicológicos e financeiros.
A análise estatística da pesquisa corroborou o sucesso da implantação da
segmentação no mercado de luxo, tanto acessível quanto inacessível,
representando um ganho em escala na qualidade dos serviços prestados no
mercado financeiro brasileiro e também um investimento lucrativo para a
instituição financeira objeto deste trabalho.
Desta forma, os achados da pesquisa estão em consonância com a teoria
utilizada. Para a instituição financeira pesquisada, a análise minuciosa dos
resultados estatísticos lhe permitirá direcionar esforços que representem maior
valor ao cliente tanto como marca da instituição quanto pelo atendimento de seu
gerente de contas. Essas eventuais mudanças poderão representar aumento
adicional na margem de contribuição e sustentabilidade financeira e operacional
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da estratégia inicial. Considerando os tramites internos da instituição, há a
possibilidade de morosidade em aprovações de novas tratativas, o que pode
representar delay de ações que tragam desvantagem competitiva perante a
concorrência. Espera-se que este estudo possa auxiliar na tomada de decisões
pela instituição financeira, servindo como subsídio para atividades práticas e
também para acervo intelectual de sua universidade corporativa, podendo ser a
base de futuros estudos.
5.1 Recomendações para novos estudos
Devido à crescente importância das finanças comportamentais aliada à mudança
significativa de poder de renda da população brasileira, com posterior crescimento
do private banking, recomenda-se que outras instituições sejam pesquisadas e
analisadas sob a ótica da aplicação das redes neurais artificiais em conjunto com
os fatores que levam à tomada de decisões e suas implicações no giro econômico
de um país. Ao investigar o olhar do cliente por meio de instituições privadas,
acredita-se que as repostas podem ser diferentes, principalmente no tocante aos
quesitos de segurança e solidez para proteção e guarda de patrimônio financeiro.
Em decorrência das razões para manutenção como cliente de um banco,
recomenda-se aderência a instituições multinacionais, uma vez que a presença
no exterior pode representar diferentes expectativas e níveis de satisfação.
Também neste patamar, ao analisar a relação dos clientes com seus gerentes,
entender a visão do investidor em relação ao prestador de serviço - que neste
caso não é concursado e não tem estabilidade desemprego - trata-se de uma
recomendação do estudo que pode trazer níveis surpreendentes de exigência,
racionalmente esperados como maiores em função da rotatividade e dos
possíveis erros de atendimento dada a busca desenfreada pelo atingimento das
metas empresariais.
Em relação ao NPS, quando o cliente se mostra apto a indicar a instituição a
alguém, está abrindo oportunidade direta de abordagem para coleta de dados e
informações dos possíveis indicados, então denominados clientes prospect. Desta
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forma, recomenda-se um aprofundamento de verificação da efetiva indicação dos
clientes promotores identificados nos questionários, sendo possível, por exemplo,
preencher campo informando a quantidade de indicações já feitas ou disponíveis
para serem realizadas.
No tocante aos atributos utilizados em cada construto, por se tratar de marketing
de luxo, algumas perguntas poderiam ter sido feitas para que o perfil do cliente e
suas expectativas fossem mais bem mapeados. Por exemplo, as reações
hedônicas, quando o cliente está em contato com a instituição, seja por meio de
estruturas físicas de conveniência e exclusividade, seja por serviços diferenciados
como courrier. Ou até mesmo o acompanhamento full time pelo gerente de um
evento para o qual o cliente foi convidado, desde sua retirada em casa até seu
retorno. Esses exemplos serviriam de importante subsídio para definição de
estratégias de ação para o público.
Ainda, considerando a visão do gerente de contas, poderia ser perguntada a
importância da apresentação pessoal, do marketing pessoal, das regras de
etiqueta, bem como da aparência física bela do profissional. É sabido que em
instituições

financeiras

públicas,

cujos

profissionais

são

arbitrariamente

designados para seus respectivos cargos, a beleza e harmonia corporal e facial
são fatores preponderantes na escolha. Seria talvez este o caso de uma
instituição financeira pública, cuja entrada se dá por meio de concurso público que
mede conhecimentos e não o visual? É possível que um profissional seja belo e
também competente? Essa recomendação poderá elucidar vários temas de
discussão, entre eles o preconceito contra a competência do profissional em
função de sua beleza, e vice-versa.Para a mesma instituição, ou de natureza
similar, sugere-se abordar em nova pesquisa a questão da localidade de cada
público, bem como aumentar o tamanho da amostra, de forma que haja
representatividade para os 26 estados brasileiros.
Sugere-se também a análise das variáveis com baixo índice de correlação, tanto
na análise fatorial quanto no modelo de regressão, através do modelo de rede
neural artificial apresentados neste estudo, a exemplo da atuação no mercado
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internacional por uma instituição que tem suas atividades fortemente enraizadas
no Brasil.
5.2 Limitações do estudo
Esta pesquisa foi realizada preponderantemente em Belo Horizonte-MG, mas com
abrangência nacional. Devido ao fato de nem todos os clientes acessarem os
meios digitais, apesar da base de aproximadamente 19.000 clientes, o número de
entrevistados foi reduzido para 204. Considerando-se que a pesquisa foi
apresentada ao cliente na forma de um questionário virtual contendo 23
perguntas, hospedado em uma nuvem, inicialmente foram enviados e-mails com a
survey anexa para aproximadamente 2.000 clientes. Essa ação não obteve
retorno, tendo em vista que no Brasil é comum a prática de golpes e fraudes por
meio do envio de e-mails contendo vírus, o que trouxe insegurança ao cliente na
resposta a uma demanda de alguém que não conhece. Também, para a autora,
expandir esse meio de coleta de dados poderia representar complicações de
conduta dentro da empresa, uma vez que para fins pessoais estava-se utilizando
o endereço de e-mail corporativo.
Dessa forma, com vistas à adequação da tecnologia a partir da qual o presente
estudo foi criado, gerou-se um link da pesquisa que, quando aberto, buscava
dados da nuvem, permitia ao cliente preencher on-line, tanto de seu smartphone,
tablet, notebook ou desktop, e ao final a informação automaticamente alimentava
um servidor. O principal veículo de resposta foi o link enviado aos clientes e
colegas por meio de aplicativos de conversa (whatsapp e telegram).
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ANEXO A - Pesquisa daIndústria Financeira
A)

B)
C)

Item
Imagem
institucional

Atributos
10

Posicionamento
da marca
Uso de bancos

Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica
10

Penetração e
primeiro banco
Razão de uso
regular

Avaliação do
gerente de contas

10

Descrição
1.É um ótimo conselheiro para os meus negócios;
2. É um banco capaz de preencher todas as necessidades
dos clientes em termos de produtos e serviços;
3. É facilmente acessível de qualquer forma e lugar;
4. Fornece produtos e serviços de alta qualidade para os
seus clientes;
5. Reúne todas as condições para ser o único Private
Bank do cliente;
6. Trata com sigilo e discrição todas as minhas operações
financeiras;
7.Tem forte agilidade em sua estrutura administrativa;
8. Possui os melhores profissionais do mercado;
9. Apresenta baixo risco de erros operacionais;
10.Realiza operações de forma coerente com meus
valores pessoais e minhas condutas sociais

1.É um private banking que combina com eficiência os
objetivos de segurança, liquidez e rentabilidade;
2.Confio nesse banco, sabendo que ele é capaz de
administrar meus recursos com eficiência, sem que eu
tenha que acompanhar de perto essas operações;
3.Tenho necessidade de diversificar osinvestimentos em
um número maior de bancos;
4.Eu já era cliente do banco e fui convidado a ser
"Private";
5.Ter um excelente atendimento no Brasil e no exterior;
6. Capacidade de proteger o valor do patrimônio,
preservando, no mínimo, seu poder aquisitivo;
7.Tenho uma relação muito forte com esse banco nas
minhas atividades empresariais;
8. Competência em estruturar soluções de gestão de
recursos, sob medida, para as minhas necessidades;
9. Ter acesso à mesa, a gerentes especializados e a
produtos mais sofisticados para que eu possa
acompanhar e opinar sempre nas operações de gestão de
recursos;
10.Expertise nos produtos e serviços que necessito.
1.Disponibilidade sempre que necessito;
2.Conhecimento dos produtos e serviços que oferecem;
3.Organização, objetividade e eficiência no atendimento;
4. Conhecer as necessidades financeiras do cliente e
propor estratégias para atendê-lo(a);
5.Transparência/ sinceridade no relacionamento que
mantém com o cliente;
6.Rapidez na resolução de problemas;
7.Competência, nos momentos de tensão da economia,
em realocar e/ou revisar minhas posições;
8.Apresenta soluções criativas e inovadoras;
9.Competência em prospectar e apresentar novas
oportunidades de negócio no ambiente brasileiro;
10.Competência em prospectar e apresentar novas
oportunidades de negócio no ambiente internacional.
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D)

Confiança nas
instituições
financeiras

10

Especialistas de
produtos

10

Atendimento
prestado pela
alta direção

6

Uso de
Não se aplica
produtos/serviços
Fonte: Instituto Fractal, 2013.

1.Respeitar completamente os objetivoseconômicofinanceiros que defino para a gestão de meu patrimônio
2.Respeitar inteiramente minha tolerância a riscos;
3. Respeitar o sigilo e confidencialidade das informações a
que teve acesso no atendimento a seus clientes;
4.Alcançar
performances
compatíveis
com
minhasexpectativas de rentabilidade;
5.Definir critérios sensatos para analisar e propor
alternativas para a gestão de meupatrimônio;
6.Produzir análises e pesquisas de alta qualidade para
apoiar minhas decisões;
7.Informar imediatamente quaisquer alterações de normas
jurídicas que possam impactar a gestão de meu
patrimônio;
8. Considerar as questões familiares envolvidas nas
decisões de gerenciamento de meu patrimônio;
9.Oferecer grande qualidade técnica no aconselhamento
financeiro que presta a seu cliente;
10.Estabelecer critérios justos para a cobrança de seus
serviços de administração de patrimônio.
1.Apresenta elevado nível de conhecimento das minhas
necessidades financeiras;
2. Apresenta alta qualidade na estruturação das soluções
propostas;
3. Entendem
e
inserem
muito
claramente
os
produtos/serviços dentro do contexto de minhas
necessidades financeiras ou dos meus negócios;
4.Conhecem profundamente os produtos e serviços com
que trabalham São proativos, sugerindo oportunidades
para a movimentação das carteiras;
5.Apresenta grande integração com o gerente de contas
na solução das minhas necessidades financeiras;
6.Apoiam a implementação das soluções propostas;
7.Apresenta, sempre que necessário, uma grande
integração com as demais áreas do banco (jurídica,
suporte operacional, tecnológica, etc.) para garantir a
qualidade elevada dos serviços que presta;
8. Enviam recomendações, análises e pesquisas em
momentos oportunos às minhas tomadas de decisões;
9.Estruturam operações juridicamente perfeitas.
1.Disponibilizam-se sempre que necessário ou quando são
solicitados;
2.Convidam-me periodicamente para participar de eventos
realizados pelo banco;
3.Têm um bom envolvimento nos negócios de gestão de
meus recursos;
4.Têm comprometimento com as soluções propostas;
5.Demonstram grande interesse em negociar comigo;
6.Estão sempre presentes em todos os eventos que
realizam.

