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Resumo  

Este projeto teve como objetivo apresentar o processo de gerenciamento do 

relacionamento com o cliente em bancos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa através de entrevistas em profundidade com 4 gerentes de conta de um 

renomado banco internacional atuante no Brasil, com o objetivo de abordar as 

principais medidas para aquisição de novos clientes, ações para manutenção e 

fidelização. Além disso, pretendeu-se observar quais os impactos positivos e 

negativos das ações de relacionamento, mesmo trabalhando com público 

segmentado; o que pode influenciar nos processos e o que pode ser melhorado nos 

dias de hoje; o que torna um CRM eficaz, quais os maiores desafios da área. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CRM Como Ferramenta de Marketing 

CRM (Costumer Relationship Management) trata-se do gerenciamento cuidadoso de 

informações detalhadas sobre cada cliente e de ‘todos pontos de contatos’ com ele, 

a fim de maximizar a sua fidelidade (KOTLER, 2007).  

As práticas de Gestão de Relacionamento com o cliente têm o objetivo de conhecer 

o mesmo; saber qual o momento dele e poder oferecer o produto que ele esteja 

propenso a adquirir; promete construir um relacionamento duradouro de forma que a 

empresa possa entender as suas necessidades e seus desejos, buscando além de 

atender também surpreender. É importante criar essa relação com o cliente, criar um 

vínculo, no qual ele se envolve e interage, mas o cliente também precisa entender a 

importância deste relacionamento, precisa ter algum valor percebido, é preciso 

definir um objetivo para este relacionamento, e o que os clientes vão ganhar com 

isso (MAZZA, 2009).  

Empresas que utilizam CRM tiveram um aumento de 25% em suas vendas globais. 

Sistemas de CRM bem-sucedidos informam maiores lucros, menores custos para 

atrair e reter clientes, maior lealdade e fluxos de trabalho mais fáceis e enxutos 

(PIMENTEL, 2008). A Estratégia de CRM passa a ser imprescindível então, isto 

porque começa a permitir que o banco conheça mais suas necessidades, possa 

criar e oferecer produtos cada vez mais com a cara destes clientes (MAZZA, 2009).   



E um cenário em que produto e preço não fazem a diferença, a tendência então é 

buscar alternativas para lidar com clientes mais informados e exigentes. Estamos 

entrando na era do marketing como prestação de serviços (KOTLER, 2007), 

portanto é interessante oferecer algo que possa não só atender a necessidade do 

cliente, mas também o seu desejo naquele momento. E um diferencial em criar um 

relacionamento com ele, primeiramente é conhecer o seu comportamento e 

descobrir o que ele necessita para então, através da segmentação, oferecer os 

produtos que um grupo de clientes com características parecidas estejam mais 

propenso a comprar. Com esse procedimento é possível reduzir custos na 

abordagem, campanhas segmentadas, fazer a oferta certa no momento certo para o 

cliente certo. 

Sendo assim, justifica-se a importância deste estudo de caso, já que tornará 

possível saber das práticas de CRM usadas por um banco renomado, na captação, 

fidelização e retenção dos seus clientes, dentro deste mercado tão concorrido e de 

práticas tão reguladas. 

1.2 Problema de pesquisa 

Diante das informações apresentadas pode-se definir o problema de pesquisa deste 

projeto como: Quais as práticas de captação, fidelização e retenção de clientes do 

banco A? 

O objetivo principal é entender as práticas de relacionamento com os clientes, dentro 

do banco A. Como objetivos específicos se procurou: 

 Analisar todo o ciclo de vida do cliente dentro do banco. 

 Verificar quais os canais de comunicação que o cliente tem com o banco; 

 Identificar as ações de construção de relacionamento com o cliente; 

 Identificar a realização de aquisição de novos clientes; 

 Identificar as ações de segmentação e oferta. 

 Identificar as ações de fidelização de clientes e 

 Identificar as ações de retenção de clientes; 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Mercado Financeiro 

O ambiente competitivo do mercado exige que as empresas cada vez mais adotem 

ações que as destaquem no mercado, seja diminuindo o preço de seu produto e 

aumentando a produção, seja aumentando a qualidade do produto ou serviço 

oferecido. A empresa sempre deve buscar uma diferenciação. 

No entanto, instituições bancárias possuem limitações em suas atuações pois 

sofrem interferências de agências regulatórias do governo e desta forma, não 

possuem total liberdade para definir valores e taxas cobradas em seus produtos e 

serviços oferecidos. Neste contexto, os preços não podem ser um diferencial e então 

se um mesmo produto ou serviço é oferecido por mais de uma empresa e tem a 

mesma finalidade e utilidade, tanto faz para o cliente escolher um ou outro, mas isso 

faz uma grande diferença para a empresa se o prospect decidir pelo outro e não 

pelo seu. 

Cabe destacar ainda que recentemente foi publicado no site do G1 o índice de 

maiores reclamações no Procon e dentre as 10 empresas com mais reclamações 

estavam 4 Instituições bancárias. Um cliente mal atendido gera uma falha no 

relacionamento o que o leva a insatisfação e abre uma brecha para que ele possa 

procurar outros concorrentes. (G1, 2014, online)  

2.2 Marketing  

Para obter destaque num cenário competitivo as práticas de Marketing prometem 

alavancar a imagem da empresa, bem como aumentar a visibilidade de seus 

produtos. Marketing é a arte de atrair e reter clientes lucrativos, clientes de porte 

médio recebem um bom atendimento e pagam pelo preço quase integral – por isso 

frequentemente são os mais lucrativos (KOTLER, 2007). 

Logo pode-se concluir que os clientes que se tem de investir, são os clientes de 

porte médio, responsáveis pela lucratividade da empresa: a receita maior vem da 

compra que estas pessoas fazem na empresa recorrente, é necessário então 

conhecer este cliente para garantir que ele continue comprando e também possa 

trazer novos clientes para a empresa. Um cliente satisfeito recomenda o produto ou 

serviço (KOTLER, 2007), e para isso é preciso identificar quais os momentos de 

cada cliente para saber quais produtos oferecer para que as vendas sejam mais 

efetivas. 



Após realizar uma venda o trabalho não está finalizado: a partir disso a empresa vai 

desenvolver ações para que o cliente volte a fazer outra compra, ou seja, trabalhar 

na fidelização deste cliente, e isso começa após a venda feita. Integra o processo de 

marketing de relacionamento, que vai desde a preocupação com o cliente interno 

(quadro funcional da empresa), passando pela qualidade total do serviço. Desta 

maneira, o pós-marketing atua como fator importante para a conquista da fidelidade 

do cliente externo. (BOGMANN, 2000) 

2.3 CRM   

O CRM veio para complementar o marketing de relacionamento, é uma ferramenta 

que auxilia as empresas a armazenar todas as informações e movimentos de seus 

clientes. Essa interface aliada ao conceito de marketing  de relacionamento é capaz 

de gerar dados estratégicos sobre seus clientes. É importante que a empresa saiba 

trabalhar com essas informações da melhor maneira, criar motivos de aproximação 

entre a marca e o cliente.  

O CRM deixou de ser um sistema de relacionamento com o cliente e 
passou a ser comentado no meio empresarial como estratégia, visão, 
orientação para o cliente etc. (MADRUGA, 2010, p.90) 
 

A utilização do CRM como ferramenta, requer cuidado e atenção para utilizar as 

informações que realmente são necessárias para a empresa, dados que 

estrategicamente farão a diferencia na segmentação de oferta ao target, garantir o 

retorno do público após a ação de abordagem.  

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para se alcançar os objetivos supracitados, foi utilizado o método Qualitativo, 

através de entrevistas em profundidade com 4 gerentes envolvidos com as áreas de 

relacionamento do banco A (banco multinacional e renomado), que trabalhem na 

cidade de São Paulo. 

O método qualitativo, também chamado de levantamento de experiência, tem como 

objetivo, de acordo com Mattar (2011, p.83), “... obter e sintetizar todas as 

experiências relevantes sobre o tema em estudo e, dessa forma, tornar o 

pesquisador cada vez mais consciente da problemática em estudo”. 

Esse método torna-se adequado a este projeto ainda porque, contrariamente ao 

método quantitativo que 



... conforme o próprio termo indica, significa quantificar opiniões, 
dados, nas formas de coleta de informações, assim como também 
com o emprego de recursos e técnicas estatísticas desde as mais 
simples como percentagem, média, moda, mediana e desvio padrão, 
até as de uso mais complexo, como coeficiente de correlação, análise 
de regressão, etc. (OLIVEIRA, 2002, p. 115). 

  

não utilizará dados estatísticos, procurando, em vez disso, representatividade no 

grupo de executivos que irão participar do estudo, não se preocupando com a 

quantificação e aleatoriedade da amostra. Apesar de nesse método não haver 

preocupação quanto à representatividade, “é interessante entrevistar pessoas que 

possuam diferentes experiências para que se tenha visão ampla e com diferentes 

pontos de vista sobre o problema em estudo”. (MATTAR, 2011, p.83). 

Esse método aplica-se ainda a este estudo, pois “os dados qualitativos são 

coletados para se conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e 

medidos diretamente. Sentimentos, pensamentos, intenções e comportamentos 

passados...” (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.206), tais como os dos gerentes de 

relacionamento, aspectos esses que deverão ser analisados, conforme os objetivos 

propostos.         

3.1 Ambiente e Amostra da Pesquisa 

Foram entrevistados 4 gerentes de relacionamento do banco A que trabalhem na 

cidade de São Paulo, para que a execução das entrevistas fosse facilitada. O 

número reduzido de entrevistas justificou-se pelo caráter qualitativo do estudo, no 

qual não importa a representatividade amostral, mas sim a qualidade e profundidade 

dos dados coletados. Dessa forma, a amostra utilizada foi a intencional. Ainda 

condizente com o caráter exploratório, de acordo com Mattar (2011, p.266), a 

amostragem intencional é 

... aquela em que a seleção dos elementos da população para 
compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do 
pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance 
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer 
parte da amostra. 

Assim, a escolha desse tipo de amostragem para este projeto valida-se, pois se 

desconhece a probabilidade de sorteio dos elementos amostrais, não permitindo, 

dessa forma, a extrapolação de resultados da amostra para a população (fazendo 

com que os resultados se tornem válidos apenas para os grupos pesquisados), além 

de que a obtenção de dados que reflitam precisamente a população, não será o 

propósito principal desta pesquisa. “Se não há intenção de generalizar os dados 



obtidos na amostra para a população, então não deverá haver preocupações quanto 

à amostra ser mais ou menos representativa da população”.  (MATTAR, 2011, 

p.268). 

 

3.2 Coleta e instrumento de coleta de dados 

Os gerentes foram localizados e contatados por telefone inicialmente, para que as 

entrevistas pessoais e individuais em profundidade pudessem ser agendadas. 

As entrevistas individuais em profundidade são “... realizadas frente a frente com o 

respondente, na qual o assunto - objeto da entrevista é explorado em detalhes”. 

(AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.209). Assim, neste estudo foram realizadas 

entrevistas individuais semi-estruturadas, nas quais foi seguido um roteiro 

previamente estabelecido, em que o entrevistador tem flexibilidade de ajustar as 

questões para melhor andamento do diálogo, para que o entrevistado não se desvie, 

nas respostas, dos objetivos do estudo. Por causa disso, as entrevistas em 

profundidade semi-estruturadas cobrem uma lista específica de assuntos e subáreas 

e serão as mais indicadas neste projeto por serem eficazes para “executivos 

ocupados, técnicos especialistas e líderes intelectuais... A estrutura aberta dá a 

oportunidade para que fatos ou atitudes inesperados possam ser explorados com 

facilidade”. (AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.209).  

Vale lembrar, ainda, que todas as entrevistas foram agendadas previamente, 

executadas pela própria autora e gravadas (pelo menos) em áudio e/ou vídeo, para 

a posterior análise de conteúdo. 

 

3.3 Análise dos dados 

Como mencionado, as entrevistas em profundidade deverão ser gravadas (pelo 

menos) em áudio para que posteriormente pudessem ser transcritas. Dessa 

maneira, esse material, tanto de transcrição quanto de observação, passou por um 

processo de análise de conteúdo, que “é uma técnica de observação usada para 

analisar unidades de material escrito por meio de regras cuidadosamente aplicadas”. 

(AAKER, KUMAR e DAY, 2011, p.223). 

 

Corroborando com esse conceito, Bardin (2009, p.42) afirma que a análise de 

conteúdo é 

 



Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  
   
E esse conjunto de técnicas “... inclui tanto a observação quanto 
análise. A unidade de análise pode ser palavras, caracteres, temas, 
medidas de tempo e espaço, ou tópicos. Desenvolvem-se categorias 
analíticas para a classificação das unidades e a comunicação é 
fracionada de acordo com regras prévias”. (AAKER, KUMAR e DAY, 
2011, p.223). 

A partir da análise desses relatos, foi possível elaborar um relatório com 

considerações sobre as colocações feitas por esses executivos com relação aos 

temas tratados, verificando alguns temas de convergência, áreas de interesses 

comuns e outras associações. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados encontros individuais com 4 gerentes de conta do banco A e esses 

encontros proporcionaram uma experiência muito rica de informações sobre como é 

gerenciado a carteira de clientes e a prospecção. Podemos perceber que todos têm 

os objetivos alinhados ao da organização, prezando muito pela qualidade no 

atendimento e busca pela excelência. 

4.1 Canais de Comunicação e Atendimento ao Cliente 

Atualmente os canais disponíveis para comunicação com o cliente neste banco são: 

principalmente as agências bancárias distribuídas por todo o território brasileiro, 

agência remota com atendimento exclusivo por telefone, central de atendimento 

(Bankphone), SAC e ouvidoria para reclamações, sugestões, Site (BankOnline) para 

acesso a conta via Internet. 

4.2 Aquisição de novos clientes 

Existem três formas para captação de novos clientes: a primeira é através de 

indicações dos próprios clientes do banco que já conhecem os produtos e os 

serviços e por isso têm propriedade para falar e esta é a forma mais eficaz, também 

há compra de base, lista no mercado em que o banco utiliza o cadastro dos clientes 

de outras empresas que atuam com o mesmo target, por exemplo, o banco pode 

realizar a compra da base de clientes que compraram carro nos últimos 6 meses em 

uma concessionária. Há também a aquisição de clientes através de empresas 

conveniadas, cujos funcionários abrem conta para receber o salário. 



4.3 Construção do Relacionamento 

Após algum tempo como cliente é muito importante saber a opinião dele em relação 

ao banco, à marca, para saber se a organização está atendendo as expectativas e 

também avaliar o quanto indicariam o banco para outras pessoas. Uma pesquisa é 

realizada para identificar o nível de satisfação, em que o cliente atribui uma nota 

para o banco como um todo. (“Se o cliente responder 9 ou 10, ele é promotor da 

nossa marca, se ele responder de 8 ou 7 ele é neutro, se ele responder de 6 para 

baixo ele é um detrator da nossa marca, A pesquisa é basicamente essa, se você 

indicaria ou não o banco para outro cliente e pede para atribuir a nota.” Gerente de 

Conta Entrevistado) 

4.4 Fidelização de clientes 

As ações de fidelização surgem no decorrer do relacionamento com o cliente, a 

medida que é identificado o perfil, suas necessidades, além do programa de 

incentivo que contempla quatro pilares, são eles, gastronomia, entretenimento, 

compras e promoções, este programa traz benefícios de descontos nos melhores 

restaurantes, shows e lojas alinhadas ao target. Existem ações criadas pelo 

marketing institucional que visa gerar valor a marca e também tornar o cliente cada 

vez mais satisfeito. 

4.5 Retenção de Clientes 

O banco entende que reter é muito mais rentável do que conquistar um novo, então 

a primeira coisa a fazer é entender as razões do cliente que quer encerrar o 

relacionamento, neste momento o diferencial está em focar o valor do cliente, 

minimizar as expectativas que foram frustradas. O banco utiliza uma matriz de 

ofertas para oferecer redução de tarifas ou isenção se for o caso, cobrir ofertas de 

outros bancos, taxas, e se ainda assim ele deseja cancelar a conta, será direcionado 

para a central de relacionamento.  

Quando perguntado sobre os maiores motivos de cancelamento de conta os 

entrevistados responderam que o atendimento lidera, apesar de sempre buscar a 

excelência e qualidade, pois alguma experiência negativa leva o cliente a encerrar o 

relacionamento. (“Internamente a gente resegmenta toda hora, então a gente ainda 

busca o menor número de clientes por carteira, a gente entende que 200 é pouco, 

então vamos colocar mais 100, porque a gente quer chegar na produtividade “Y” ali 

que seja interessante para o banco.” Gerente de conta entrevistado) 



Ainda existe o desafio de adequar o volume da carteira de clientes, para aumentar a 

produtividade diária e minimizar os impactos negativos que a falta de contato 

constante com o cliente pode gerar. Existe sim o risco de se perder este cliente pela 

falta ou inatividade do contato, pois ele pode ser abordado por outras instituições. 

Entende-se que o cliente necessita de constante atendimento e prestação de 

serviço. 

 

5. CONCLUSÃO 

Após o estudo podemos identificar que o processo de marketing de relacionamento 

veio para mudar o conceito de como as empresas lidam com seus clientes, com o 

auxílio do sistema de CRM: é importante cada vez mais focar no valor do cliente e 

menos em produtos, estreitar as relações da área de marketing com a área de 

relacionamento com o cliente, os clientes precisam ser ouvidos. 

Além disso, investir em treinamento e capacitação da força de vendas, linha de 

frente da empresa onde será o primeiro contato que o cliente tem e focar sempre na 

experiência positiva seja ele cliente ou um prospect. As ações de fidelização devem 

estar coerentes ao target, e é muito importante manter a área responsável pelo 

atendimento informada sobre os indicadores, resultado de pesquisas e desenvolver 

ações de melhoria, realizar um trabalho de conscientização do gerente e trazê-lo 

para a realidade do cliente, é muito importante mantê-lo engajado com os 

acontecimentos, dessa forma, terá total autonomia para agir diante de qualquer 

situação com o cliente, seja ela positiva ou negativa. 

As empresas precisam trabalhar para garantir que seu colaborador seja embaixador 

da marca, com treinamento, campanhas de incentivo, buscar alinhar as 

expectativas, o que os tornarão mais seguros em suas funções e dessa forma com a 

possibilidade de conquistar e aumentar a satisfação de clientes. Acredita-se assim 

que a maior preocupação da empresa neste momento é saber se os atuais clientes 

recomendariam seus serviços.  

Cada vez mais empresas investem em programas de fidelização, o desafio é 

adequar as campanhas ao target, por isso a importância de ouvir o cliente, de 

realmente estar próximo do seu dia a dia, para oferecer algo que o surpreenda. A 

idéia aqui vai além de encantar e de surpreender, mas de atender e adequar o seu 

momento, de forma que a longo prazo seja rentável para organização, o cenário 



ideal seria atingir a satisfação do cliente fazendo parte de sua vida, de forma que a 

marca seja associada as suas atividades, então criar essa experiência positiva com 

o cliente durante todos os contatos com o banco o fará perceber o diferencial e valor 

da marca.  
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