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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objeto demonstrar análise de viabilidade e ações utilizadas para 

executar a estratégia de encarteiramento digital para clientes não gerenciados da intuição 

financeira XPTO; será realizado uma breve apresentação do mercado financeiro brasileiro, 

posteriormente uma pesquisa de mercado que foi elaborada com uma população finita dos 

clientes da organização e todas a ações de marketing e remarketing para avalancar a margem 

de contribuição.  

 

Palavras Chave: Customer relationship management, SAS Enterprise Guide, remarketing, 

viabilidade. 

 

    



 

 

Abstract 

 

The following paperwork aim is to show the feasibility analysis and actions used to execute the 

retailing strategy, focused on not managed clients from XPTO financial Instituction; a briefly 

presentation on the brazilian financial marker will be done, afterwards a research on the market 

that was carried out with a limited population of clients from the Organization and all the actions 

of marketing and remarketing to leverage the margin of contribution.  

 

 Key Words: Customer relationship management, SAS Enterprise Guide, remarketing, 

viability. 
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1. INTRODUÇÃO  

As tendências e estratégias apresentadas nesse trabalho mostrará um panorama onde não 

é mais uma dúvida de quando os clientes estarão no paradigma de omnichannel em serviços 

financeiros e sim de qual instituição eles serão clientes e qual canal de atendimento eles 

realizarão suas operações. É uma corrida competitiva e a instituição que melhor conduzir 

seus clientes aos canais de autoatendimento e realizar a transição para a estratégia 

omnichannel, será aquela que não apenas terá mais sucesso, mas sim aquela que 

permanecerá na liderança do mercado. 

Este conjunto de propostas tem como objetivo de conduzir, como um guia, a base de 

clientes para um paradigma de atendimento omnichannel para que a fase mais rentável 

daquele cliente não seja assimilada pela concorrência. Uma ação proativa de estreitar o 

relacionamento com o cliente antes de divergir ou alterar canais de relacionamento 

tradicionais.  

Conduzir clientes é dispendioso, mas infinitamente mais dispendioso é reconquistá-los. 

A maior ameaça é que um concorrente próximo os captem para sua base e desfrutem do 

momento de maior rentabilidade do cliente e assim, elevaria o custo de sua reconquista a 

um valor exponencial se comparado com o de sua retenção de hoje. 

Atualmente a instituição financeira XPTO possuí atualmente 10 milhões de clientes que 

não fazem parte das carteiras de relacionamento mantidas nas agências bancárias. O alto 

custo para manutenção e a baixa margem de contribuição desses clientes, inviabilizam esse 

movimento estratégico. Dessa forma, como manter e principalmente rentabilizar esses 

clientes? 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica-financeira para a 

implantação de uma equipe especializada em marketing direto, focada em induzir os 

clientes da instituição financeira XPTO na contratação de produtos e serviços.    

Após uma pesquisa de mercado para estudo dos indivíduos e uma análise de dados via 

sistema SAS Enterprise Guide, transformei informações e números em insights. Buscando 

assegurar a viabilidade para o encarteiramento digital desses clientes, definiu-se os clientes 
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que serão abordados e a gestão de relacionamento, demonstrando seu perfil, desejos, 

necessidades e as ferramentas e ações utilizadas para rentabilizar e fidelizar esses clientes. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Diante dos conhecimentos de KOTLER & ARMSTRONG (1999, pág. 223), devido à 

alta concorrência, as empresas têm que estar “antenadas” ao mercado, para não ficarem para 

trás e acabarem perdendo mercado, assim a capacidade de atualização deve ser alta. A área de 

atuação de um negócio deve ser elaborada através de estudos de público, fornecimento, 

agilidade, praticidade e segurança. A capacidade de demanda será um fator primordial na 

criação do mercado da empresa, a área de atuação se dará através do desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e demanda do público-alvo do produto. 

As tecnologias emergentes e padrões de tendências são focados no atendimento do pilar 

varejo. Foram analisados principalmente, 5 relatórios recentes em relação essas tecnologias e 

tendências, que terão forte impacto na cadeia de valor do atendimento bancário 

respectivamente:  "The Future of Financial Services How disruptive innovations are reshaping 

the way financial services are structured, provisioned and consumed" - World Economic Forum 

- 2016; PwC Retail Banking 2020 - 2014, BankingTransformation Bridging the People, Process 

and Content Divide - Newgen Banking Solutions 2016 Banking in the 21st Century - Carlisle& 

Gallagher Consulting Group 2014 Top 10 Trends in Banking in 2016 - Capgemini 2016 

Os avanços tecnológicos exercem um forte impacto no setor bancário. Conforme a 

última pesquisa da FEBRABAN sobre automação, o setor bancário é o maior investidor privado 

em tecnologia em nível nacional. 
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Figura 1 – Investimento em Tecnologia no Setor Bancário 

Fonte: Febraban 2016 

É perceptível a forte ênfase na utilização sobretudo de TI para definir e avaliar as novas 

tendências do setor. Dessa forma, foram elencadas tendências iminentes que já estão visíveis 

num horizonte próximo ou que já são desenvolvidas em algum nível no setor bancário; 

tendências essas, que são disruptivas, pois alteram fortemente a maneira em que as atividades 

são realizadas tradicionalmente. Elas, não raramente, se tornam padrão de mercado e caso a 

instituição não se adapte a ela, além de perder vantagens competitivas, perde participação no 

mercado e tende a desaparecer. São elas: 

 Forte crescimento do uso dos equipamentos mobiles como meio de pagamento, devendo 

ter nos próximos anos o mesmo volume de transações que cartões de débito e de crédito. 
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 A forte e crescente utilização da nuvem como fonte de dados e suporte aos negócios. 

Serviços da nuvem devem ter participação em todos os negócios centrais das principais 

instituições bancárias e de interações com os clientes. 

 Uma maior integração das instituições bancárias nas cadeias de valor, principalmente 

nas cadeias de consumo de bens duráveis e serviços, em sinergia com produtos financeiros 

como seguros e financiamentos. 

 Integração entre redes sociais e consumo através de instituições financeiras onde, os 

agrupamentos de consumidores permitem campanhas focadas em nichos específicos com 

condições customizadas para esses públicos. 

 Inteligências artificiais fortes servirão de apoio na tomada de decisões financeiras de 

alocação de capital e private banking, mas estarão presentes principalmente em atendimento 

primário nos canais mobile e internet. 

 Autenticação de procedimentos e identificação do cliente como processos cada vez mais 

precisos e baratos, por voz, biometria e multifactor tornarão o atendimento remoto e o 

autoatendimento cada vez mais atrativos. 

 Serviços financeiros sem fronteiras - uma maior integração entre instituições bancárias 

mundiais: um cliente dos EUA (com taxa de juros de mercado interno baixa) pode comprar 

Certificados de Depósitos Bancários de instituição financeiras brasileiras com taxas de juros 

mais atraentes com um simples toque na tela.  

 A maioria dos trabalhadores da rede de atendimento serão agentes autorizados ou 

especialistas, dispostos em canais presenciais e remotos para grupos específicos de clientes. 

 A utilização extensa de Big Data para otimizar recursos, prever tendências de consumo, 

prever necessidades de infraestrutura, segmentar clientes, potencializar campanhas de 

marketing e reter clientes.  

 

3. AVALIAÇÃO SETORIAL 

 

FERRELL et al. (1999, pág. 91), relata que a empresa pode definir o seu mercado alvo, 

entendendo todas as estatísticas sobre o comportamento do comprador e o uso dos 

produtos/serviços, pelo método 5 W: Who (quem), What (o que), Where (onde), When 

(quando), Whey (por que). Sendo cada um dos métodos utilizado da seguinte forma: Who – 

deve ser levado em consideração as características demográficas como (sexo, idade, renda, 
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ocupação, . . .); What – deve identificar a freqüência que o produto é consumido; When – deve 

se ater a qualquer influência ou situação que pode influenciar a variação de compra no tempo; 

Why – deve identificar os benefícios básicos de satisfação fornecidos pelos produtos da 

empresa; Where – deve identificar onde e quando os consumidores adquirem o produto. 

Para análise setorial foi utilizado o relatório do BACEN, "Comparativo dos Bancos em 

2016", mais recente documento que avaliou e detalhou os resultados dos 5 maiores bancos do 

país, cujos os ativos passam de 93%.  

 

Figura 2 – Resultado Instituições Bancárias 

Fonte: Febraban 2016 
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Figura 3 – Estrutura do Setor Bancário 

Fonte: Febraban 2016 

Em relação ao número de correntistas, O Banco do Brasil e líder de mercado, embora 

seja necessário ressaltar que dentro do ano de 2015 e 2016, houve uma queda 

proporcionalmente pequena, porém expressiva em volume: 600.000 clientes. Em movimento 

contrário, tanto o Itaú quanto o Santander observaram um crescimento do número de 

correntistas.  

Quanto ao número de colaboradores, no ano de 2015 e 2016, com exceção do Santander, 

todas as outras instituições registraram uma sensível diminuição dos seus quadros funcionais, 

indicando que suas estratégias seguem a tendência de automatização e direcionamento aos 

canais de autoatendimento e portanto, a diminuem a demanda por recursos humanos. Na 

contramão, o Santander observou um aumento significativo, indicando que a sua expansão de 

base de clientes e modelo de atendimento advém de estratégias de aumento de participação no 

mercado interno e não de fluxos de mercado. 

O Banco do Brasil continua líder em números de terminais de autoatendimento, apesar 

da tendência de diminuição deste canal como estratégia contínua para todos os Bancos. 

Ressalta-se o foco na diminuição severa desse canal pelo Santander, de negativos -4,30%, que 

evidencia a sua estratégia de expansão por cross channel. 

Apesar da sensível diminuição do número de agências do BB, Itaú e Bradesco; a Caixa 

e o Santander obtiveram um crescimento em seu número de agências.  
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Os dados comparativos, a seguir, referem-se principalmente a produtos e serviços que 

podem ser negociados por plataformas remotas ou de autoatendimento e que podem vir a sofrer 

influência das ações descritas nestes projetos. 

 

Figura 4 – Saldo de Captação em Fundos de Investimento  

Fonte: Febraban 2016 

Sobre a participação no mercado, o Banco do Brasil é líder em saldo de fundos de 

investimento, seguido de perto por Itaú e do Bradesco, com a recente fusão com o HSBC. Todas 

as instituições tiveram um aumento em seu saldo apesar da crise econômica e política, mas as 

instituições privadas tiveram um maior crescimento observado. 



8 

 

 

Figura 5 – Carteira de Crédito PF 

Fonte: Febraban 2016 

O foco da imagem acima a ser destacado é o do gráfico de crédito consignado.  Com 

exceções de poucos convênios, ele pode ser contratado por meios digitais ou remotos, 

especialmente em fases de reajuste salarial e demais alterações de margem, através de contatos 

ativos de centrais de atendimento ou campanhas em canais como SMS, mobile e internet. 

Apesar de não poder ser contratado por canais remotos ou de autoatendimento, o crédito 

imobiliário pode ser fortemente apoiado e explorado por estas modalidades de atendimento, 

sobretudo no paradigma omnichannel. 
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Figura 6 – Carteiras de depósitos e letras  

Fonte: Febraban 2016 

A análise de depósitos necessita um olhar crítico, pois esta demonstra a estratégia de 

liquidez da instituição, refletindo em orientações de regras negociais no direcionamento de 

recursos, principalmente nos segmentos de mais alta renda. 

Nas instituições públicas, o aumento do volume de Depósitos e Letras de crédito, deve-

se mais pelo incremento do volume das Letras de Crédito de operações de agronegócio, no BB, 

e de crédito Imobiliário da Caixa, respectivamente.    

Nos depósitos em poupança, apenas os bancos públicos observaram aumento em seus 

volumes. A diminuição do volume total de aporte em poupança é uma tendência desde do final 

de 2014. 

O BB tem historicamente o maior volume de depósitos não remunerados por ser detentor 

de um grande volume de folhas de pagamento, de Contas do Pilar Governo entre outras 

operações e embora seja líder, um grande destaque foi o aumento do valor de depósitos à vista 

do Itaú, que foi de 25,4% entre o 1º trimestre de 2015 e o 1º trimestre de 2016. É ainda mais 

significativo se comparado com os decréscimos das outras instituições, mas principalmente, se 

comparado ao BB que teve queda de -10,3% no mesmo período.  
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Destes dados, poderíamos pressupor algumas hipóteses: clientes de maior renda ou 

encarteirados não possuem grande volume de depósitos não remunerados e o mesmo pode ser 

dito do resto do pilar atacado. Da mesma forma, micro e pequenas empresas, mesmo que com 

baixa alavancagem, realizam o máximo de giro possível e logo, não disponibilizam seus 

recursos em depósitos à vista. 

 

4. DEMONSTRAÇÕES DOS MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS DOS 

CONCORRENTES 

As análises a seguir, elencam fatos documentados principalmente de apresentações de 

"relações com o investidor". Nestas apresentações, existe sempre a necessidade de oferecer a 

mais precisa visão possível sobre a situação atual e a estratégia institucional. As novas 

estratégias de atendimento, canais remotos, de autoatendimento e de segmentação, demonstram 

claramente que todos os principais concorrentes já se orientam pelas tendências iminentes e 

disruptivas. 

Segundo KOTLER (1998, pág. 83) as empresas devem monitorar as importantes forças 

macroambientais (econômico-demográficas, tecnológicas, político-legais e socioculturais) e 

significativos agentes microambientais (clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores) 

que afetam sua capacidade de gerar lucro. E através desse monitoramento as organizações 

podem traçar metas e objetivos estratégicos a fim de aproveitar as oportunidades e se proteger 

das ameaças. 

 

4.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Visão: Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como 

instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. 

A Caixa é uma instituição que não possui relação com investidores ou que participa de 

eventos de divulgação de seus resultados ou orientações estratégicas, os seus dados disponíveis 
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são escassos. Contudo, a partir de informações da sua página na internet foi possível elencar 

alguns aspectos que explicam a sua estratégia de canais.    

Durante os últimos anos, foi possível perceber que havia um esforço da Caixa para 

expandir a disponibilização de canais de maneira horizontal e continua, tendência que se 

confirmou até o final de 2014 em todos os canais de atendimento. 

Segundo relatório "Estratégia de Atendimento de Canais", de setembro de 2015, houve 

um forte aumento dos TAA, incrementado em 1350 unidades, porém houve uma redução 

abrupta do número de correspondentes "Caixa Aqui" com decréscimo de 3231 unidades. 

No início de 2016 foi lançado por meio de assessoria de imprensa, um novo portal com 

foco em interface mobile, que possui poucas funcionalidades, com foco em transações e 

programas sociais. 

O sistema de internet banking da caixa e seu aplicativo mobile são reconhecidamente 

propensos a falhas e indisponibilidade. Ainda hoje recebem inúmeras críticas de consumidores 

e apesar de declarar uma estratégia multichannel, está ainda não pode ser observada pelo 

mercado ou confirmada por seus correntistas. 

 

4.2 ITAÚ 

Visão: Ser o banco líder em performance sustentável e na satisfação dos clientes. 

 Implementar cultura orientada à satisfação de clientes, com foco comercial e busca 

de simplicidade operacional. 

 Buscar vanguarda tecnológica, em busca de melhor servir o cliente, agregando valor. 

Apresenta-se como um "banco universal e líder em satisfação do cliente", mesmo sem 

fonte de citação. Contudo, o seu crescimento expressivo e contínuo parece confirmar esta 

premissa. O Banco afirma que 40% dos frequentadores das agências não são correntistas e que 

a atração destes clientes para as suas operações digitais é um de seus objetivos estratégicos.  
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Atualmente o Banco Itaú possuí 22 milhões de clientes com renda até R$4.000,00, 3,4 

milhões clientes “Uniclass” com renda de R$4.000,00 até R$8.000,00 e 939 mil clientes 

“Personnalité” com renda a partir de R$10.000,00 ou investimentos superiores há R$10.000,00. 

 

Figura 7 – Apresentação Institucional Tecnologia da Informação 

Fonte: Itaú 2016 

Fica claro na estratégia do banco que a participação dos canais de autoatendimento é 

central, tanto que o volume de operações de clientes deve alcançar três quartos de todos os 

atendimentos do Itaú ainda em 2016. 

Uma tendência omnichannel se forma quando observamos que o volume de transações 

via mobile cresce, mas não há diminuição do uso do internet banking ou queda no uso de 

centrais telefônicas. 

Outro dado importante é o nível de satisfação dos clientes “Uniclass” e “Personnalité” 

no segundo semestre de 2015, que é de 90%. 
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Algo que deve ser observado é, que, seguindo a tendência mundial do setor, há uma 

aceleração do uso do equipamento mobile, concomitante com crescimento continuo na 

utilização do SMS como forma de abordagens para apresentação de produtos/serviços e 

transações bancárias.  

 

Figura 8 – Apresentação Institucional Varejo 

Fonte: Itaú 2016 

Outra estratégia é a de que há clara tendência de fechamento de Caixas Eletrônico, 

porém, o mesmo não acontece de forma abrupta com os pontos terceiros e na utilização a rede 

compartilhada, principalmente a 24 horas, seja nas agências ou postos de atendimento. 

Há uma tendência leve de fechamento das agências e postos de atendimentos 

compensadas com um incremento acelerado de agências digitais de duas em março de 2014 

para cento e oito em março de 2016. 
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Figura 9 – Clientes digitais 

Fonte: Itaú 2016 

Neste quadro evolutivo, é possível perceber o aumento de utilização dos canais de 

autoatendimento, seguindo a mesma tendência dos demais Bancos, os canais Mobile tem o 

maior incremento, contudo, o destaque principal é  a utilização por cliente do serviço de SMS 

bidirecional sendo quase 10% da utilização dos canais remotos, correspondendo ao volume 

estrondoso de 1,6 milhão de clientes. 
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Figura 10 – Agências Digitais  

Fonte: Itaú 2016 

Dos quadros, depreende-se que, além do crescimento da base de clientes segmentados 

como alta renda, podemos observar também o aumento do índice de clientes que são atendidos 

por agências digitais. Além, que tais atendimentos apontam aumento da percepção de valor pelo 

cliente e, portanto, aumenta a sua rentabilidade. 
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Figura 11 – Empresa Digital 

Fonte: Itaú 2016 

Da mesma forma que são observados grandes níveis de satisfação na experiência pessoa 

física na utilização dos canais digitais, existe um esforço contínuo para levar esses mesmos 

níveis de satisfação para o segmento pessoa jurídica, com objetivo de incrementar negócios, 

principalmente em capital de giro e antecipação de recebíveis. 
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Figura 12 – Novo Data Center 

Fonte: Itaú 2016 

Não foi possível verificar quais os valores de investimento em tecnologia que o Itaú 

reservou para os próximos anos, contudo é possível perceber que existe um plano de expansão 

contínua até 2050. 

 

4.3 SANTANDER  

Visão: Nossa visão e meta é a de nos tornarmos o melhor banco comercial, 

ganhando a confiança de nossos funcionários, clientes, acionistas e da sociedade em 

geral. 
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Figura 13 – Visão Geral 

Fonte: Santander 2016 

Apesar de uma base de cliente não tão extensa quanto os seus concorrentes diretos, é 

possível perceber o seu crescimento acelerado, tanto em volume de clientes, como de operações, 

principalmente em postos de suporte operacional. 
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Figura 14 – Demonstrativo Digital 

Fonte: Santander 2016 

Tanto na sua visão quanto em suas inserções de publicidade, o Santander tem se 

posicionado como um banco com facilidades digitais e tem focado na satisfação do cliente. 
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Figura 15 – Conta Super 

Fonte: Santander 2016 

A "Conta Super" se insere com foco no atendimento digital e simplificado na abertura 

de conta corrente e suas transações para satisfação dos clientes C, D e E. 

 

Figura 16 – Demonstrativo Varejo 

Fonte: Santander 2016 
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Como demonstrado em orientadores estratégicos do Santander, este tem buscado 

expansão de sua rede de atendimento e marketshare, sem apresentar onus a seus resultados 

recentes. 

 

 

Figura 17 – Crescimento Sustentável 

Fonte: Santander 2016 

Com sustentabilidade como premissa de crescimento, em campanha recente de 

diminuição de papel, o Santander conseguiu a adesão de uma boa parcela de seus clientes em 

prol dessa racionalização. 

A oferta de produtos em nichos específicos e as negociações agressivas sobretudo no 

setor de cartões, tendo o "atacarejo" como pilar central, explicam o avanço dos resultados 

apurados do Santander. Os investimentos em tecnologia são facilitados por sua sede ser na 

Espanha, onde a concorrência se situa em outro paradigma de canais de atendimento, e ao 

mesmo tempo pela tendência de aceleração das economias desenvolvidas contra a 

desaceleração das economias emergentes, colocando à disposição mais capital para aportes 

necessários ao avanço desses investimentos em território nacional. 
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Figura 18 – Ranking Bacen 

Fonte: Santander 2016 

Em comparação com os últimos anos, percebe-se a orientação para a satisfação do 

cliente quando observada a sua queda de posição no Ranking BACEN. 

 

4.4 BRADESCO 

Visão: Ser reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição financeira do País e 

pela atuação em prol da inclusão bancária e do desenvolvimento sustentável. 
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Figura 19 – Estratégia 

Fonte: Bradesco 2016 

O Bradesco se posiciona pela forte presença, em que afirma atender em todos os 

municípios brasileiros. Embora tenha uma nítida estratégia de segmentação, a instituição ainda 

foca na bancarização como estratégia principal na atração de clientes. 

 

4.5 BANCO DO BRASIL 

Visão: Nossa visão é a de ser o banco mais relevante e confiável para a vida dos clientes, 

funcionários, acionistas e para o desenvolvimento do Brasil. 
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Figura 20 – Dados Estruturais  

Fonte: Banco do Brasil 2016 

O BB possui forte cobertura da rede de agências e pontos de atendimento, dispostos em 

quase todo o país, com forte participação de mercado em todas as regiões em número de 

agências. 

 

Figura 21 – Experiência Digital 

Fonte: Banco do Brasil 2016 
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Em destaque como o único aplicativo de empresa brasileira dentre os 20 mais presentes 

em usuários nacionais. 

Destaque para o atendimento especializado para as micro e pequenas empresas, que 

possuí escritórios de atendimento remotos e todas as facilidades e conveniências para os 

pequenos empresários.  

Desde a época deste estudo o modelo de relacionamento BB EstiloDigital + BB Estilo já 

contava com mais de 1 milhão de clientes, posicionando o BB na liderança do segmento alta 

renda. 

O sucesso do portal de Solução de dívidas pode ser observado nos resultados do 1º trimentre 

de 2016, demostrando uma forte queda na PCLD – Provisão para Crédito de Liquidação 

Duvidosa. 

 

Figura 22 – Inovação 

Fonte: Banco do Brasil 2016 

Nesta lâmina acima observamos os aplicativos específicos para cartões: Ourocard e 

Ourocard-e, que permitem diversas facilidades inclusive para não correntistas. 
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Destaque principal para o volume de atendimento automatizado em relação aos 

atendimentos tradicionais e a tendência do setor do aumento das transações em ambiente 

mobile. 

 

5. NOVOS ENTRANTES 

 

De acordo com HITT et al. (2005, pág. 320) o ambiente do setor em que a empresa atua 

é representado por um conjunto de fatores, a saber: ameaça de novos entrantes, poder de 

barganha de fornecedores e compradores, produtos substitutos e o grau de intensidade da 

rivalidade entre concorrentes. Para este autor, a análise do ambiente do setor é orientada para o 

entendimento dos fatores e das condições que influenciam a lucratividade da empresa. 

 

5.1 BANCO ORIGINAL 

 

Figura 23 – Banco Original 

Fonte: Banco Original 2016 

Pertencente ao grupo J&F investimentos, maior grupo privado no Brasil com receita 

líquida de R$ 155 bilhões no ano de 2015 junto a nomes de peso como JBS, Vigor e Alpargatas, 
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se lança ao varejo como  um competidor de forte potencial no mercado varejo, com ativos totais 

de R$ 6,6 bilhões de reais, patrimônio líquido de R$ 2,2 bilhões e Índice de Basileia de 28,7%. 

Tem como proposta de ser 100% digital, sem Agências físicas, e sem filas. 

 

Figura 24 – Composição Acionária  

Fonte: Banco Original 2016 

Os principais executivos são nomes de peso como Henrique Meirelles (seu idealizador), 

Jackson Gomes e Fernando Teles 

Desde seu lançamento oficial no final de março deste ano, o banco saltou de 600.000 

contas abertas, para 3,9 milhões. Isto já demonstra um potencial latente do modelo. 

Apesar dos dados de varejo ainda serem incipientes, é possível perceber que o modelo 

de negócios 100% está se consolidando no mercado nacional e já atrai concorrentes de porte 

que já obtiveram um crescimento rápido. 

 

5.2 FINTECHS 

São empresas, normalmente start ups, que se diferenciam pelo uso de tecnologia para 

serviços financeiros. As Fintechs são empresas ágeis que focam na simplicidade de seus 

serviços e interface de usuário.  

Estas empresas divergem dos bancos tradicionais pois sua estrutura é flexível em relação 

a custos e inovação para lançar novos recursos tecnológicos. Seus modelos de negócios podem 
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incluir meios de pagamento e até plataformas coletivas de investimentos. Entre algumas 

Fintechs mais conhecidas no Brasil citamos o Nubank, Controly, GuiaBolso. 

 

5.2.1 NUBANK 

 

Figura 25 – Nubank 

Fonte: Nubank 2016 

Modelo de Negócios: Banco simplificado, cartões e controle por meio de aplicativo de 

gerenciador pessoal de finanças. 

 

5.2.2 CONTROLY 

 

Figura 26 – Controly 
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Fonte: Controly  

Modelo de Negócios: Banco simplificado, cartões pré-pago e controle financeiro por 

meio de aplicativo de gerenciador pessoal com foco na realização de sonhos e popupança. 

 

5.2.3 GUIA DE BOLSO 

 

Figura 27 – Guia Bolso 

Fonte: Guia Bolso 2016 

Modelo de Negócios: Agregador de transações contas corrente e cartões com 

categorização automática de estabelecimentos e acompanhamento de metas financeiras 

Segundo a KPMG 2015 o Brasil é listado no Ranking como um dos países com maior 

potencial em suas fintechs. Atualmente a VivaReal ocupa o número 41 do Ranking mundial do 

setor. 
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Figura 28 – Fintech 50 

Fonte: KPMG  
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6. ATENDIMENTO BANCÁRIO E SUA EVOLUÇÃO 

 

O atendimento tradicional na década de 80 tinha como canal principal a rede de agências e 

assim, todas as transações e operações eram resolvidas apenas nelas. Na maioria das vezes, 

eram resolvidas apenas na detentora do cadastro do cliente e isto impunha um limite severo aos 

negócios e ao relacionamento. 

Apesar da resolução de algumas questões por telefones, call centers ou contact-centers 

não eram uma estratégia institucional e eram mais ferramentas das agências do que canais de 

relacionamento. 

Com a rápida evolução das telecomunicações e das tecnologias de informação, novos 

canais eram disponibilizados aos clientes, criando possibilidades de relacionamento, interação 

e negócios sem precedentes.  

 Foi introduzido o terminal de autoatendimento, que funcionava além dos horários do 

atendimento bancário e tornava possível realizar consultas, transações e até sacar valores em 

dinheiro. Até aquele momento da história para adquirir numerário era preciso esperar até o 

próximo dia útil e realizar o saque pessoalmente em uma agência.  

 A partir da popularização da world wide web, foi disponibilizado o internet banking, e 

os clientes passaram a realizar transações em qualquer lugar do mundos sendo que, 

anteriormente, apenas eram possíveis em guichês de caixa. As possibilidades de transações e 

interações tornaram-se crescentes a cada ano e este era tido como o futuro do setor bancário. 

Os celulares possuíam a internet ainda de maneira rudimentar. O wireless aplication 

protocol 1.0 possuía a limitação máxima de 100 bpps e não possibilitava mais do que enviar ou 

receber alguns caracteres, embora fosse o bastante para saber informações de transações 

bancárias. 

 Em uma metáfora simples, podemos entender esta como a "era dos canais de apoio", 

pois não havia uma estratégia de integração entre os canais. O cliente ia ao terminal de 

autoatendimento mas precisava de um seguro que só podia ser contratado na sua agência de 

relacionamento; ligava para o contact center e queria liquidar uma ordem de pagamento que 

apenas podia ser resolvida na agência de relacionamento. Apesar dos vários canais, todos 

convergiam para um só, a agência de relacionamento. 
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 Durante um período mais recente, podemos perceber a estratégia de cross-channel, em 

que o cliente tem um leque de opções de diversos canais e os utiliza de maneira a sua 

conveniência, como as transações bancárias que estão dispostas tanto nos TAAs quanto pelo 

autoatendimento na internet. 

 Houve uma forte evolução nos canais já estabelecidos: o internet banking foi muito além 

das transações bancárias, nos TAAs é possível contratar seguros e alterar cadastros, o ambiente 

mobile se tornou o canal de acesso principal aos serviços bancários, que outrora era marcado 

pela incerteza de sua continuidade dado sua pequena banda de dados. A despeito destes 

avanços, eles não são os que irão imperar sozinhos na nova era dos serviços bancários, mas sim, 

de forma primordialmente sinérgica entre todos canais, presenciais, remotos e de 

autoatendimento. 

É possível a criação de estratégias de atendimento que ultrapassem as barreiras entre o 

físico e o não físico e entre o atendimento com auxílio humano e o  autoatendimento, de maneira 

que todos os canais sejam apenas um canal. O potencial de negócio estará cada vez mais 

próximo da suprir as demandas utilizando o mínimo de interações, utilizando cada vez mais 

canais de relacionamento remotos e de autoatendimento como também, informações extra 

institucionais como redes sociais e reviews. 

Em uma metáfora mais apropriada, omnichannel é um estado onde os canais disponíveis 

se encaixam como um quebra-cabeças em que a resolução de uma demanda ou a venda de um 

produto seja possível com o mínimo de esforço e custo, tanto para o cliente quanto para a 

instituição. 

No contexto do Marketing 3.0, a disponibilidade de canais, procedimentos, transações e 

profissionais é que se aproximam cada vez mais da realidade do cliente e não o contrário, 

quando o cliente é que precisaria moldar a sua realidade para comparecer ao banco. Desta 

forma, o fator de adesão do cliente está mais próximo da qualidade do relacionamento do que 

da transação em si. A instituição situa-se cada vez mais próxima do cliente, estando presente 

em cada necessidade em canais que se integram, gerando uma forte fidelização com as decisões 

financeiras do cliente sendo cada vez mais assessoradas pela instituição, criando assim, um 

vínculo muito mais forte do que no paradigma multichannel. 
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7. JUSTIFICATIVA 

Em relação aos movimentos competitivos, pode-se observar que das 5 maiores 

instituições, 3 estão focadas em estratégias que orientem a sua base de clientes aos canais 

remotos e de auto-atendimento, de modo a criar uma estratégia ominichannel. 

As tendências e estratégias apresentadas anteriormente demonstram o que se forma no 

horizonte: um panorama onde não é mais uma dúvida de quando os clientes estarão no 

paradigma de omnichannel em serviços financeiros e sim de qual instituição eles serão clientes. 

É uma corrida competitiva e a instituição que melhor conduzir seus clientes aos canais de 

autoatendimento e realizar a transição para a estratégia omnichannel, será aquela que não 

apenas terá mais sucesso, mas sim aquela que permanecerá na liderança do mercado. 

Este trabalho apresentado utilizou-se uma população de 10 mil clientes pessoa física da 

instituição financeira XPTO que ultimamente não possuí fortes vínculos com a instituição. 

Esses clientes foram selecionados aleatoriamente pelo sistema SAS Enterprise Guide, e na 

mesma condição destes clientes selecionados, existem aproximadamente 10 milhões de outros 

clientes entre pessoa física e jurídica. 

Para Dolabela (1999), um bom negócio nasce na identificação de uma oportunidade e 

seu posterior projeto de viabilidade. O grande benefício da análise de viabilidade é a 

visualização, através de projeções e números, do retorno do investimento. Assim, pode-se 

decidir se o empreendimento/expansão deve seguir adiante ou não. 

Estes clientes trabalhados não estão sendo gerenciados nas agências de relacionamento, 

devido ao alto custo comparado com a baixa rentabilidade, e através desses movimentos 

estratégicos busca-se um aumento expressivo na margem de contribuição e diminuição da 

evasão dos clientes.  

E por isso existe a necessidade do estudo de análise de viabilidade econômica-financeira. 

Para analisar se o escritório remoto, que não irá manter contato pessoal com os clientes, mas 

apenas induzi-los pelos canais de autoatendimento é viável financeiramente para a instituição 

XPTO. 

A estratégia varejo apresentada visa estimular esses clientes a utilizarem os canais de 

preferência, sendo que todos esses canais de autoatendimento devem apresentar condições de 

uso para transacionar, contratar produtos/serviços ou até mesmo para regularização cadastral. 
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8. PESQUISA CUSTOMER BEHAVIOR 

Antes de iniciar qualquer campanha, foi realizado uma pesquisa mercadológica 

quantitativa com uma população de aproximadamente 3.500 clientes.  Através dessa pesquisa 

obteve-se informações sobre potencial do mercado, participação da empresa para aquele 

mercado específico, sondagens sobre produtos/serviços, dentre outras, conforme exposto no 

resultado abaixo: 

 

Figura 29 – Pesquisa Customer Behavior 

Fonte: Autor 

 

8.1 INSIGHTS DA PESQUISA 

Com base nos inputs fornecidos pelos clientes é possível concluir que: 
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 De forma geral, o público pesquisado está satisfeito com o seu atual relacionamento 

com o Banco. Apesar possuírem conta em outros Bancos, o Banco XPTO é o principal 

da maioria.  

 O Avatar pesquisado demonstra um baixo conhecimento sobre Produtos e Serviços 

Bancários devido, possivelmente, à baixa demanda por esse tipo de produto/serviço.  

 O fato de se localizar em um estágio de baixa demanda/exigência pode favorecer à 

formação de uma percepção positiva do Banco XPTO, por entender que o Banco atende 

às suas necessidades atuais. 

 A grande maioria dos clientes não recebe ofertas do Banco XPTO. 

 Por se tratar de um público jovem o canal preferencial para contato com o cliente é o 

Aplicativo de Celular e Internet Banking. 

 Por ter uma percepção do Banco, é possível considerá-lo como de alto potencial de 

aumento de seu relacionamento, à medida que suas necessidades aumentem e que ele 

possua mais conhecimento sobre os produtos/serviços do XPTO. 

 

9 . DADOS CADASTRAIS 

Com a realização da pesquisa para análise do perfil do cliente, notou-se que os dados 

cadastrais dos clientes estavam totalmente desatualizados e dessa forma seria quase impossível 

a interação com os clientes de forma assertiva. Da população de 3.500 clientes que foram 

selecionados aleatoriamente para pesquisa, conseguiu-se contato telefônico com apenas 152 

clientes e esse número foi preocupante para continuidade do projeto.  

Identificado esses Gaps, a primeira campanha realizada para os 10 mil clientes foi de 

atualização cadastral. Para essa campanha os clientes foram abordados pelo terminal de 

autoatendimento, internet banking, mobile e mensagens de texto. 

Essa campanha iniciou-se na primeira quinzena de setembro e permaneceu abordando 

os clientes por 20 dias seguidos, resultando em uma efetividade de mais de 80%. 

Para essa campanha de atualização cadastral, teve custo apenas o envio do SMS, visto 

que para os demais canais foi utilizado ferramentas já disponíveis. O SMS foi enviado para 

exatos 1328 clientes, que estavam com o telefone celular atualizado recentemente. 
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Como o Banco XPTO tem parceria com a empresa AKNA, responsável pelo envio de 

mensagens de texto corporativas, o custo unitário para cada SMS foi de R$0,02, totalizando 

R$26,56. 

 

10. REMARKETING  

Antes de iniciar a campanha de remarketing para contratação de crédito direto ao 

consumidor, filtrou-se todas as informações relevantes dos clientes para auxílio na estratégia 

adotada para essa campanha. 

Abaixo pode-se verificar uma foto de todas as informações estratégicas dos 10 mil 

clientes selecionados para a campana. São demonstrados indicadores de crédito, indicadores de 

relacionamento, cadastro, segmentação e propensão por produtos. Essas informações foram 

extraídas do sistema SAS Enterprise Guide. 
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Tabela 1 – Indicadores de Crédito 

Fonte: Autor 
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Tabela 2 – Indicadores de Relacionamento 

Fonte: Autor 
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Tabela 3 – Situação Cadastral 

Fonte: Autor 

 

11. CAMPANHAS 

Após obtenção de todas as informações estratégicas necessárias para a execução do projeto, 

teve-se início a campanha de crédito direto ao consumidor, composta pelas linhas de crédito 

consignado, automático, renovação consignação, salário, renovação e benefício. 

O gráfico abaixo apresenta o comportamento dos clientes com relação as contratações de 

empréstimo. Para análise foi realizado um comparativo com clientes do mesmo perfil, porém 

que não tiveram abordagens direcionadas pelos canais de autoatendimento. 

Nota-se que no final do mês de setembro e início de outubro não houve alteração no 

volume das contratações, pois ainda não haviam campanhas ativas. Contudo iniciou-se no dia 
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05 de outubro a campanha orientado ao cliente, que tempestivamente começou a demonstrar 

resultados. 

   Nesta campanha os clientes foram abordados com folders específicos nos terminais de 

autoatendimento, internet banking, mobile e mensagens de texto direcionada. 

 Verifica-se que o gráfico para clientes que receberam a sugestão de contratação de 

empréstimos, descolou positivamente do grupo comparativo que não recebeu a campanha. Para 

os clientes participantes do piloto, no primeiro dia já observamos um aumento exponencial e 

seu auge foi no dia 10/10/2016 com 33 contratos efetivados, contra apenas 10 contratos do 

grupo que não participava da campanha.        

  

 

Figura 30 – Contratação Crédito Pessoal  

Fonte: Autor 

Finalizamos essa campanha de crédito direto ao consumidor com 157 contratos novos 

de empréstimo, totalizando R$101.650,00. 

Já nas linhas de renovação dos créditos já existentes, foram renovados 207 contratos de 

empréstimos já existentes, totalizando o valor de R$530.749,47 e com um desembolso de 

crédito novo de R$116.125,00. 

Unificando os contratos novos com as renovações foram contratados 364 e totalizando 

R$632.354,47 com desembolso de R$217.730,00.  
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Esses valores representam um incremento 74,5% acima, quando comparado com os 

grupos com as mesmas características dentro da instituição. 

Outros negócios também foram fomentados com a aproximação do relacionamento. Dos 

364 contratos de empréstimos realizados, 83 foram realizados com seguro crédito protegido, 

segurando o valor de R$184.894,34 e eliminando o risco da contraparte para o Banco XPTO. 

Também teve algumas ações que são imensuráveis, porém de grande serventia para 

geração de relacionamento, fidelização e remarketing. Nesse período foram atualizadas 

aproximadamente 4800 cadastros. Com maior frequência de atualização para telefones, e-mail, 

endereço e ocupação.   

 

12. FLUXO DE CAIXA 

Fluxo de caixa contabiliza todas as entradas e saídas dos recursos financeiros da 

empresa, assim projetando o saldo de caixa no período indicado. 

Segundo Degen (1989), com a elaboração do fluxo de caixa se tem base para a realização 

para outras análises, como o payback e retorno sobre o investimento, necessárias para 

determinação da viabilidade do projeto e assim ter um ótimo embasamento para tomada de 

decisões. 

Através do fluxo de caixa temos uma visão ampla da saúde financeira da instituição e 

uma visão ampla nas tomadas de decisões para obtenção de sucesso. 

Abaixo demonstrei o fluxo de caixa do primeiro mês, porém esse não serve de 

parâmetro, pois o investimento para realização do piloto foi único e no início do projeto, 

portanto todo o investimento será debitado no primeiro mês, sendo que nos próximos meses 

não temos nenhum tipo de custo. 
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FLUXO DE CAIXA 
    

     

  Primeiro Mês   Mês 2 até 60  

CONTAS ENTRADAS  SAÍDAS  ENTRADAS  SAÍDAS  

Receitas  R$ 25.350,21  R$   25.350,21  
Custos Fixos   R$   51.108,47  R$                  - 

Custos Variáveis   R$ 24.462,96  R$ 24.462,96 

Saldo Final   -R$ 50.221,22  R$   24.462,96 

Déficit/Superávit -R$ 50.221,22  R$         887,25  
Tabela 4 – Fluxo de Caixa 

Fonte: Autor 

    

13. CUSTOS E RECEITAS  

De acordo com Gitman (1997), investimento inicial é a saída de caixa relevante que ocorre 

no começo da implementação do investimento proposto a longo prazo. 

Os custos e as receitas são os pontos principais para uma análise de viabilidade precisa. 

Dentro dos custos existem os fixos, que são gastos que existem sem ter produção e os gatos 

variáveis, que são relacionados diretamente com a produção dos produtos. 

As receitas vêm das vendas dos produtos vendidos e serviços prestados, analisando as 

vendas e o preço que foi vendido que será possível determinar a receita bruta da empresa.  

Para a execução do projeto foi necessário a utilização de um analista técnico de TI para 

análise das informações, um gerente para Grupo para coordenar a campanha e validar as 

contratações de empréstimos. Ambos trabalharam 08 horas diárias durantes 15 dias e foram 

cedidos para o projeto para estudo de viabilidade. 

Os 05 atendentes de telemarketing trabalharam por 02 dias, com jornada diária de 6h20min 

para coletar as informações da Pesquisa Customer Behavior, e também foram deslocados das 

suas funções durante a execução do projeto. 
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CARGOS E SALARIOS BANCO XPTO    

    

CARGO  SALARIO MENSAL QTDE  TOTAL  

GERENTE DE GRUPO R$ 7.790,86 1 R$ 7.790,86 

ANALISTA R$ 6.232,68 1 R$ 6.232,68 

ATENDENTES R$ 3.864,19 5 R$ 19.320,95 

TOTAL     R$ 33.344,49 

Tabela 5 – Cargos e Salários Banco XPTO 

Fonte: Autor 

 

Abaixo segue demonstrativo do valor das horas trabalhadas por cada cargo durante o 

planejamento execução do projeto 

QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS  VALOR 

120 HORAS ANALISTA  R$              5.193,90  

12 HORAS CADA ATENDENTE  R$              1.610,07  

120 HORAS GERENTE   R$              5.843,14  

TOTAL  R$            12.647,11  
Tabela 6 – Quantidade de Horas Trabalhadas 

Fonte: Autor 

 

Na tabela abaixo, segue descrito o valor mensal para executar o projeto como ele foi 

desenhado e conduzido, 
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DESPESAS FIXAS MENSAL DO PROJETO   

   

DESCRIÇAO  VALOR MENSAL  

SALARIOS R$ 33.344,49 

AGUA – SETOR ADMINISTRATIVO R$ 65,00 

ENERGIA ELETRICA - SETOR ADMINISTRATIVO R$ 185,00 

TELEFONE - SETOR ADMINISTARTIVO R$ 490,00 

MAT. DE ESCRITORIO / PAPELARIA - SETOR ADMINISTRATIVO R$ 50,00 

SISTEMA DE INFORMAÇAO R$ 800,00 

ALUGUEL R$ 600,00 

IMPOSTO SOBRE FUNCIONARIOS / INSS (APROX. 37 % TOTAL) R$ 12.335,98 

OUTROS  R$ 200,00 

REFEIÇAO FUNCIONARIOS - VR (R$18,00) R$ 2.520,00 

VALE TRANSPORTE R$ 518,00 

TOTAL R$ 51.108,47 

Tabela 7 – Despesas Fixas Mensal do Projeto 

Fonte: Autor 

 

Como o projeto teve duração de 15 dias, foi realizado a estimativa e orçamento dos 

custos pelo período. 
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DESPESAS DO PROJETO 
 

  

DESCRIÇAO  VALOR MENSAL  

SALARIOS R$ 12.647,11 

AGUA – SETOR ADMINISTRATIVO R$ 32,50 

ENERGIA ELETRICA - SETOR ADMINISTRATIVO R$ 92,50 

TELEFONE - SETOR ADMINISTARTIVO + SMS R$ 380,00 

MAT. DE ESCRITORIO / PAPELARIA - SETOR ADMINISTRATIVO R$ 25,00 

SISTEMA DE INFORMAÇAO R$ 400,00 

ALUGUEL R$ 300,00 

IMPOSTO SOBRE FUNCIONARIOS / INSS (APROX. 37 % TOTAL) R$ 4.679,43 

OUTROS  R$ 100,00 

REFEIÇAO FUNCIONARIOS - VR (R$18,00) R$ 1.260,00 

VALE TRANSPORTE R$ 643,50 

TOTAL R$ 20.560,04 

Tabela 8 – Despesas do Projeto 

Fonte: Autor 

 

14. PAYBACK 

O payback é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão para os investimentos. 

Para Degen (1989), payback é o tempo necessário para que se tenha o retorno do 

investimento do projeto.  

Segundo Gitman (1997), o tempo necessário para que a empresa recupere seu 

investimento inicial total em um projeto a partir das entradas de caixa é chamado de payback 

e é expressado na Equação: 

Payback = Investimento Inicial Total  

           Lucro Líquido Mensal 

PAYBACK 
   

  
   

 Mês 1  Mês 2  Mês 3 

Resultado R$ 51.108,47 R$   50.221,22 R$   49.333,97 

Fluxo de Caixa Livre R$ 887,25 R$ 887,25 R$ 887,25 

Tabela 9 – Payback 

Fonte: Autor 
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Após exibição do fluxo de caixa, somente no mês de número 58 que o investimento 

inicial será totalmente revertido para ganho. Um Payback longo, porém se tratando de uma 

instituição financeira é aceitável. 

 

15. RETORNO SOBRE INVESTIMENTO 

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) é um indicador que demonstra os valores de 

ganho ou perda para cada investimento realizado. 

De acordo com Gitman (1997), o índice de retorno sobre o investimento mede a 

rentabilidade das operações básicas da empresa frente aos recursos aplicados. 

Para cálculo do Retorno Sobre o Investimento temos a seguinte fórmula: 

Retorno sobre o Investimento = Lucro Líquido do Período  X  100  

                                                                           Investimento Inicial Total 

 

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 
 

  

 Lucro Liquido Mensal  R$         887,25 

 Investimento Inicial  R$   51.108,47 

 Retorno sobre investimento  174% 
  

Tabela 10 – Retorno Sobre o Investimento 

Fonte: Autor 
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16.  CONCLUSÕES 

Então totalizando os recursos de R$632.354,47 destinados para terceiros, com uma taxa 

mensal de aproximadamente 3,5%, e com os prazos médio dos contratos de empréstimo em 60 

meses, ao final dos 05 anos o valor total será de R$1.521.012,60. O retorno por mês bruto será 

de R$25.350,21 e liquido de R$887,25, ao final do projeto o lucro será aproximadamente 

R$4.790,17 acima dos custos para executar. 

 Claro que existem outros produtos e serviços contratos, que não podem ser mensurados 

nesse projeto, mas podem aumentar a margem de contribuição dos clientes. Em contrapartida, 

existem os empréstimos que não estão segurado e podem gerar inadimplência futuramente com 

o possível falecimento dos tomadores. 

 Dessa forma, com pensamento a longo prazo e pensando que ao total são 10 milhões de 

clientes da instituição financeira XPTO nessa situação, o projeto é viável e de extrema 

importância para a instituição, pois mais difícil que manter os clientes é ter que os reconquistá-

los. 
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