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Resumo: O objetivo do artigo foi fazer uma análise critica da utilização do marketing 

de relacionamento pelas empresas. O trabalho apresenta-se sob a modalidade de pesquisa 
exploratória, complementado empiricamente por um estudo de caso, e se compõe de uma 
revisão do referencial teórico, mediante uma análise conceitual crítica de alguns aspectos 
pertinentes.  A Pesquisa exploratória concentrou-se na aplicação de um roteiro de perguntas 
aos responsáveis pela gestão de marketing de relacionamento da instituição estudada. Como 
resultado da pesquisa, chegou-se a conclusão de que existe uma separação clara entre o 
marketing de relacionamento e o marketing de conquista. 
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Algumas Considerações Estratégicas sobre a Utilização do Marketing de 
Relacionamento pelas Empresas. Uma Pesquisa Exploratória junto a um Banco 
Brasileiro 

 
1. Introdução 

A tecnologia está transformando o mundo, cada vez mais e em maior velocidade. E 
com a tecnologia o mercado também se transforma. Os consumidores têm acesso a uma 
variedade cada vez maior de produtos. Ao mesmo tempo, são bombardeados com mais e mais 
tipos de propaganda, e devido a este aumento, como afirmou McKenna (1992), “Estamos 
testemunhando a obsolescência da propaganda”.  

A tecnologia tornou os consumidores mais exigentes: eles querem uma empresa que 
consiga adaptar constantemente os seus produtos e serviços às suas necessidades, que estão 
sempre em transformação, acompanhando a velocidade do mundo moderno. Consumidores 
mais exigentes, a obsolescência da propaganda, a capacidade de ter uma produção flexível e 
uma variedade muito grande de ofertas trouxe um grande desafio às empresas, que é o de 
manter seus consumidores fiéis.   

Neste novo ambiente as empresas que irão se destacar e que conseguirão manter sua 
lucratividade são aquelas que estão preocupadas, além de vender, em integrar o cliente à 
empresa visando criar um relacionamento que traga benefício a ambas as partes por um longo 
período de tempo. Pois, assim como afirmou McKenna (1992), “As relações são a chave, a 
base da escolha do cliente e da adaptação da empresa. Afinal, o que é uma marca bem-
sucedida senão uma relação especial?” 

 
2. Metodologia 

O objeto de estudo deste trabalho é a utilização do marketing de relacionamentos pelas 
empresas e, para isso foi escolhido o método de estudo de caso. De acordo com Bonoma 
(1985), o estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial, que envolve um ciclo de 
revisão de teoria-dados-teoria, o que o torna passível de ser utilizado na situação da instituição 
financeira  Itaú.   

Farina (1997) observa que a elaboração de um estudo de caso deve ser feita em estreita 
colaboração com a instituição objeto de estudo, visando apresentar uma situação problema 
que exija tomada de decisão, pois é necessário o levantamento de dados que somente serão 
obtidos na empresa pesquisada. No caso do Itaú o instrumento utilizado para coleta de dados 
foi um roteiro seguido de entrevista, com questões abertas, considerada como investigação 
semi-estruturada. A entrevista foi realizada junto aos profissionais responsáveis pela gestão de 
marketing, com duração de duas horas. Assim, tornou-se necessário que todas as precauções 
possíveis fossem tomadas quanto à utilização dessa metodologia de modo que as falhas 
apontadas fossem evitadas ou minimizadas, tornando-se então possível a obtenção de dados 
confiáveis. 

 
3. Revisão da Literatura 

3.1. Marketing de Relacionamento 
Descrito de várias formas, todas elas mencionam que o marketing de relacionamento é 

a criação de interações entre os componentes da cadeia produtiva de uma maneira em que haja 
criação de valor para todas as partes.  

Seu principal objetivo, de acordo com Hooley et alii (2001) “está em construir laços 
entre a organização e seus clientes para melhorar o feedback e finalmente enriquecer os 
prospectos da lealdade do cliente”. Pensando um pouco além da lealdade, podemos afirmar 
que o objetivo básico é a construção e a manutenção de uma base de clientes que sejam 
rentáveis para a organização. A construção desta base de clientes somente será possível a 
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medida em que eles percebam que estão “ganhando” algo com esta relação, por isso a 
necessidade criação de valor. 

Depois de conquistar, o trabalho da empresa passa a ser de retenção do cliente, 
mediante a criação e manutenção de um relacionamento. O objetivo é transformar o cliente 
em um apoiador, ou seja, alguém que tem sentimentos positivos em relação à empresa. 
Dependendo do nível de relacionamento este apoiador pode tornar-se um advogado, uma 
pessoa que irá recomendar ativamente o seu fornecedor. No último degrau da escada 
encontra-se o parceiro, e este é o nível em que o fornecedor e o cliente trabalham em conjunto 
buscando benefícios para ambas as partes. O foco do marketing de relacionamento é trazer os 
consumidores dos níveis mais baixos da escada para os níveis mais altos, por meio de um 
relacionamento que traga valor para todos.  Mas nem todos os consumidores de todos os 
mercados valem o esforço da empresa para movê-los para os níveis mais altos da escada. E 
por isso a empresa deve buscar a segmentação do mercado que ela quer atuar, identificar as 
características dos seus consumidores e definir sua estratégia de posicionamento, para então 
pensar no relacionamento com seus clientes.  

O marketing de relacionamento deriva do marketing tradicional, porém, de acordo 
com Gordon (1999), possui algumas dimensões que diferem das definições históricas do 
marketing, as quais são citadas a seguir. 

• Procura criar um novo valor para o cliente e compartilhar este valor entre fornecedor e 
cliente. 
• Reconhece que os clientes individuais têm um papel fundamental para a definição do 
valor que desejam. Antes esse valor era identificado pela empresa fornecedora. Com o 
marketing de relacionamento o cliente ajuda a empresa a fornecer o que ele valoriza, 
assim o valor é criado com o cliente. 
• Exige que a empresa defina suas estratégias, alinhe seus processos, comunicações, 
tecnologia e pessoal para manter o valor que o cliente deseja. 
• É um esforço colaborativo entre comprador e vendedor. 
• Reconhece que os clientes têm valor por seu período de vida de consumo, e não 
apenas em cada compra. Isso faz com que a empresa busque sempre preservar os clientes 
que já possui. 
• Procura construir uma cadeia de relacionamentos entre a empresa e seus principais 
envolvidos, o que inclui os fornecedores, clientes, canais de distribuição intermediários e 
os acionistas. 

Isso tudo faz com que a empresa se concentre em algumas atividades: tecnologia e 
clientes individuais, seleção e rejeição de clientes, cadeia de relacionamentos.  O marketing 
de relacionamento exige que a empresa tenha pessoas preparadas, que tenham uma função 
expandida em relação aos profissionais do marketing tradicional. Estes profissionais devem 
ser sempre avaliados com o foco sobre o cliente, sobre a possibilidade de um crescimento 
lucrativo e de longo prazo para a empresa 
 

3.2. Bases do Marketing de Relacionamentos 
De acordo com Zeithaml e Bitner (2003), o primeiro princípio básico do marketing de 

relacionamento é a qualidade do serviço principal. Toda e qualquer estratégia de retenção tem 
como pressuposto que o serviço principal da empresa tenha uma qualidade competitiva, pois 
sem isso não será possível fazer a retenção dos clientes.  

Cinco fatores são fundamentais para a qualidade dos serviços: 
1. Confiabilidade: a habilidade em desempenhar o serviço como prometido. 
2. Capacidade de resposta: disposição de atender ao cliente e fornecer o serviço 

dentro do prazo prometido. 
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3. Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua habilidade de 
transmitir confiança e segurança 

4. Empatia: atenção dispensada aos clientes. 
5. Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos 

funcionários e do material de comunicação. 
Para falar deste tema, é importante diferenciar a avaliação da qualidade do serviço e a 

avaliação da satisfação do cliente. Entende-se que a satisfação do cliente é uma avaliação 
passageira, específica de uma transação, enquanto a qualidade de serviço é uma avaliação 
formada a longo prazo. A relação entre estes dois conceitos não é clara, tampouco é clara a 
maneira como esses dois conceitos se relacionam com o comportamento de compra. 
Bateson e Hoffman (2001) seguem a seguinte lógica para explicar este dilema: 

• As percepções que os consumidores têm da qualidade do serviço de uma empresa com 
a qual efetuam um contato pela primeira vez, baseiam-se nas suas expectativas. 
• Os demais contatos fazem com que o cliente confirme ou reconsidere as suas 
percepções de qualidade. 
• Cada novo contato reconsidera ou reforça as percepções da qualidade do serviço.  
• As percepções reconsideradas da qualidade modificam futuras intenções de compra. 

O processo da qualidade de serviço pode ser descrito em termos da diferença entre as 
expectativas e percepções por parte da gerência, de funcionários e de clientes, conforme o 
modelo a seguir (Kotler, 2000). 

O foco principal deste modelo é a Lacuna 5, também chamada de a lacuna do cliente, 
e a empresa deve se concentrar em minimizá-la ou, se possível, eliminá-la. Com este objetivo, 
o modelo sugere que as outras quatro lacunas também devem ser preenchidas.  

• Lacuna 1 – lacuna entre as expectativas do consumidor e as percepções da gerência: 
ocorre quando o que a gerência entende como sendo expectativa do consumidor não 
corresponde à realidade. Ocorre com muita freqüência, pois muitos gerentes acham 
que sabem o que o cliente quer, mas na verdade estão enganados. Se uma lacuna como 
esta acontece, pode trazer como conseqüência vários outros erros. Por exemplo, pode 
ser contratado o quadro errado de funcionários, pode ser dado a eles um treinamento 
impróprio, ou podem ser fornecidos alguns serviços que são inúteis aos clientes. Para 
eliminar esta lacuna, a empresa precisa ter um conhecimento detalhado de o que o 
cliente realmente deseja.   

• Lacuna 2 – lacuna entre as percepções da gerência e as especificações da qualidade 
dos serviços: mesmo que a gerência entenda exatamente o que o cliente quer, pode-se 
abrir uma lacuna entre as suas percepções e as verdadeiras especificações.  As 
necessidades dos clientes nem sempre são expressas de uma maneira que podem ser 
convertidas em objetivos operacionais. Essas necessidades podem ser dimensões como 
receptividade, empatia, segurança. E elas trazem dificuldades quando a gerência deve 
especificar a qualidade dos serviços. Mesmo assim, uma especificação determinada 
pela perspectiva do consumidor deve estar sempre ligada a uma especificação feita na 
perspectiva do sistema operacional, e vice versa. Para eliminar esta lacuna, a empresa 
pode valer-se de uma análise de fluxograma, que servirá para identificar todos os 
momentos em que há contato com o cliente. A partir daí, podem ser descritas 
especificações detalhadas para guiar o sistema e a equipe de contato em cada um 
destes momentos.  

• Lacuna 3 – Lacuna entre as especificações da qualidade dos serviços e sua entrega: 
mesmo conhecendo as necessidades do cliente e especificando corretamente a 
qualidade a ser cumprida, pode ocorrer uma lacuna no desempenho do serviço se os 
funcionários não tiverem capacidade ou motivação suficiente para cumprir o que foi 
determinado. Um motivo comum que leva a esta lacuna é o conflito de papel, e ele 
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ocorre quando o prestador de serviço pensa que há uma inconsistência entre o que a 
gerência quer e o que o cliente espera. Outro motivo é a ambigüidade do papel, que 
acontece quando o funcionário não entende, por incompatibilidade ou por treinamento 
inadequado, o que a empresa espere que ele faça. Pode ocorrer também a dispersão do 
controle, ou seja, o controle da prestação do serviço é retirado das mãos do 
funcionário, como por exemplo a perda de autonomia para resolver um problema do 
cliente. Um outro motivo pode ser o apoio inadequado, que é quando os funcionários 
não recebem o treinamento ou os recursos adequados para cumprir suas funções. Isso 
pode levar a um desperdício de esforço, produtividade baixa e clientes insatisfeitos.  

• Lacuna 4 – Lacuna entre a entrega dos serviços e as comunicações externas: ocorre 
quando a divulgação dos serviços é feita prometendo algo e quando o cliente compra 
ou utiliza o serviço, ele não corresponde àquilo que foi prometido. O preço, em 
determinadas circunstâncias, pode ser um indicador de qualidade. Por um preço mais 
alto a empresa pode estar implicitamente comunicando que a qualidade do seu produto 
é superior.  

• Lacuna 5 – Lacuna entre o serviço percebido e o serviço esperado: ocorre quando o 
consumidor não percebe a qualidade do serviço, ou quando o serviço que ele percebe 
não corresponde àquilo que ele esperava. O gerente de marketing pode trabalhar para 
influenciar as expectativas dos clientes, por meio de propaganda ou promoções, porém 
não tem como determiná-la plenamente, pois elas também são resultados das 
experiências pessoais de cada indivíduo, e de seus pontos de referência. As percepções 
dos clientes são suas afirmações sobre as experiências efetivas. Estas experiências 
podem ser determinadas pela empresa, e estarão mais próximas da expectativa do 
cliente quanto menores forem as demais lacunas existentes no modelo.  

 
 Estratégia para o Relacionamento 

De acordo com Hooley et alii (2001) os métodos para se construir o relacionamento 
com o consumidor podem ser agrupados em três categorias: construção de benefícios 
enriquecendo a lealdade; criação de laços estruturais e criação de consumidores satisfeitos.  
 
Construindo benefícios enriquecidos de lealdade 

Este é o método em que a empresa cria benefícios financeiros ou sociais para o cliente 
de acordo com o prazo de relacionamento entre os dois.  
Entre os benefícios financeiros estão os descontos por volume de compra ou por compra 
repetida. O exemplo mais típico é o dos cartões de milhagem das companhias aéreas: quando 
mais vezes você viaja com a empresa escolhida, maiores são os benefícios financeiros que 
você irá adquirir. 

Já os benefícios sociais podem incluir o estabelecimento de agrupamentos sociais 
regulares, a hospitalidade corporativa ou os eventos sociais patrocinados por uma firma na 
qual seus clientes podem encontrar outros clientes que tenham interesses comuns, e possam 
desenvolver relacionamentos comerciais.  
 
Construindo laços estruturais e compromissos 

As empresas podem criar laços estruturais com seus clientes por meio da oferta de 
benefícios enriquecidos, de acordos legais ou da troca de conhecimento que o cliente não 
poderia ter por intermédio de um outro fornecedor.  
Quando há laços estruturais fortes, mesmo clientes um pouco insatisfeitos tendem a 
permanecer com o mesmo fornecedor, devido ao alto custo de troca.  
 
Criando consumidores contentes 
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O principal método para transformar um cliente em advogado ou parceiro é dar a ele 
um pouco mais do que ele espera. Segundo Reichheld (1995), 65% a 85% dos consumidores 
que mudam dizem que estavam satisfeitos com o antigo fornecedor. Assim, para aumentar as 
chances de retenção dos clientes, a empresa precisa proporcionar um pouco mais de valor do 
que o cliente espera.  

De uma forma mais abrangente, pode-se separar as estratégias de retenção em quatro 
níveis. 
Nível 1 - laços Financeiros 

Conforme já mencionado, é quando o cliente passa a ter benefícios financeiros por 
manter o relacionamento com a empresa.  

A premiação por volume e freqüência é muito fácil de encontrar. Muitas empresas 
adotam esta estratégia porque é fácil de implementar e traz retornos em curto prazo. Por outro 
lado, já não é um diferencial de longo prazo, pois é muito fácil de ser imitado.  

Outro tipo de estratégia que visa manter os laços financeiros é a venda de serviços 
associados e complementares. Isso acontece quando a empresa dá benefícios a seus clientes 
por utilizar serviços associados ao seu, por exemplo, as empresas aéreas que dão milhagens 
caso o cliente se hospede em determinada rede de hotéis ou alugue um carro de uma locadora 
determinada.  

Um terceiro tipo de estratégia é a manutenção de preços constantes aos clientes fiéis, 
ou de aumentos de preço inferiores àqueles que são praticados para os novos clientes. 

É preciso ter muito cuidado para implementar este tipo de programa, pois eles são 
facilmente copiados, e podem não alcançar os seus objetivos. Ao implementar um programa 
assim, deve-se buscar realmente aumentar o uso, e não atrair novos clientes, pois isso somente 
causará uma imigração interminável entre os concorrentes. Estas estratégias somente terão 
sucesso se os clientes perceberem o valor ampliado do serviço. 

 
Nível 2 - laços Sociais 
As empresas que atuam neste nível de retenção buscam construir relacionamentos por 

meio de laços sociais e interpessoais. Os profissionais de marketing devem buscar formas de 
manter contato com os clientes para desenvolver vínculos sociais com os mesmos. Ficar em 
contato contínuo com o cliente permite que a empresa entenda como suas necessidades vão se 
modificando. Além disso, os contatos constantes, sendo eles pessoais ou não, servem para 
aumentar as chances do cliente permanecer na empresa. 

As relações entre o pessoal de vendas ou os representantes da empresa  e os clientes 
fortalecem o relacionamento, pois ao longo do tempo os vendedores constroem vínculos 
interpessoais, os quais fortalecem os laços com a empresa a qual representam.  

Em outras situações o que pode garantir a fidelidade são os relacionamentos sociais 
entre os próprios clientes, mais do que entre cliente e fornecedor. Como exemplo temos as 
academias de ginástica, em que os grupos sociais formados dentro delas são muito 
importantes para impedir que o cliente mude para outra academia. Organizações que 
estimulam este tipo de relação estão trabalhando na retenção de seus clientes.  

Os laços sociais não fixam o cliente na organização, mas por serem mais difíceis de 
serem imitados, podem encorajar os clientes a permanecerem com o mesmo fornecedor. Se 
combinadas com incentivos financeiros, estas estratégias podem ser muito eficazes.  

 
Nível 3 – laços de customização 
A fidelidade dos clientes pode ser estimulada além dos laços financeiros e sociais, mas 

também mediante o conhecimento dos clientes e o desenvolvimento de soluções “um a um”, 
para atender às necessidades individuais.  



 

 7 

Uma das maneiras é a customização em massa, definida por Hart (1996) como “o uso 
de processos flexíveis e estruturas organizacionais a fim de produzir produtos e serviços 
variados e freqüentemente individualizados ao preço de produtos e serviços padronizados, 
como se fossem alternativas de produção em massa.” Isto significa fornecer serviços e 
produtos projetados para atender as necessidades individuais dos clientes.  

Os laços de customização acontecem quando a empresa busca ter intimidade com seus 
clientes, utilizando-se de sistemas de informação que irão acompanhar todos os pontos de 
contato do cliente com a empresa, para que ela passe a conhecer o seu comportamento e suas 
necessidades, e a partir daí possa oferecer produtos e serviços customizados, e até mesmo se 
antecipar as suas necessidades. 

 
Nível 4 – laços Estruturais 
Estas estratégias são difíceis de serem imitadas, e abrangem igualmente todos os 

outros níveis. Os laços estruturais são criados para o fornecimento de serviços como um 
agregado ao serviço principal destinado ao cliente. Com freqüência estes laços são criados 
pela utilização de tecnologia, e servem para tornar o cliente mais produtivo.  

Como já mencionado anteriormente, mesmo clientes insatisfeitos tendem a 
permanecer com o mesmo fornecedor devido ao alto custo de troca, portanto pode haver uma 
restrição do cliente em querer manter uma ligação deste nível com seu fornecedor.  

 
4. Contextualização da empresa 

O Banco Itaú Holding Financeira S.A. é um dos maiores bancos privados do país, com 
patrimônio líquido de R$ 10,8 bilhões e ativos de R$ 106,8 bilhões. Possui, ainda, uma rede 
de atendimento de 3.068 agências e 18.309 caixas eletrônicos. Além disso, opera na América 
do Norte, Mercosul e na União Européia por meio de suas agências, subsidiárias e coligadas 
no exterior, as quais qualificam o Itaú Holding como um canal de integração das empresas 
nacionais ao cenário internacional. O Itaú Holding tem um patrimônio líquido no exterior de 
US$ 2,1 bilhões. 

O Itaú tem uma forte política de investimentos em tecnologia, o que permite a 
constante melhoria na qualidade de seus produtos e serviços, e a consolidação de sua imagem 
de liderança em inovação tecnológica. O Itaú Holding investiu fortemente em tecnologia, 
alcançando em 2002 investimentos acima de R$ 1,2 bilhões. A tecnologia disponível permite 
que 76% das transações de clientes sejam efetuadas por meio dos canais de auto-atendimento, 
aumentando a conveniência para os clientes e reduzindo as despesas para o Banco. 

O Banco Itaú acredita que as pessoas são a base da construção do capital intelectual da 
Organização. Portanto tem entre suas prioridades a tarefa de atrair, desenvolver e reter talento 
humano. 

A estratégia de segmentação da instituição e concentrar  forças nos diversos segmentos 
de mercado que o Banco atende. Esta estratégia permite focar em cada segmento de clientes, 
que é fundamental para oferecer um serviço diferenciado e a satisfação do cliente. Essa 
abordagem também permite desenvolver serviços e produtos bancários específicos para 
melhor atender às necessidades particulares dos segmentos 

Dentro das operações bancárias, foram criadas seis áreas separadas, cada qual 
especializada em um tipo diferente de cliente. Essas áreas são: 

• Itaú Agências - O principal negócio é o banco de varejo, que inclui principalmente 
pessoas físicas e micro-empresas. O negócio de varejo é uma fonte significativa de 
recursos e um relevante gerador de receitas financeiras e de tarifas para o Itaú.  

• Itaú Personnalité - É uma rede de agências separada para os clientes pessoa física 
que possuem alta renda mensal e investimentos significativos. O Itaú Personnalité tem 
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marca e marketing separados das outras operações e agências com uma disposição 
interna e arquitetura mais sofisticada.  

• Itaú Private Bank  - Os clientes de private banking são atendidos por gerentes de 
contas de private banking em escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e em várias 
outras cidades no Brasil.  

• Segmento de Pequenas Empresas - As pequenas empresas são atendidas pela 
estrutura específica de pequenas empresas, ou UPJ - Unidade de Pessoa Jurídica. Há 
pontos de atendimento especializados deste segmento localizados em determinadas 
agências nas maiores cidades brasileiras com áreas e infra-estrutura especificamente 
dedicadas aos clientes pequenas empresas.  

• Segmento de Empresas de Médio Porte - O segmento Itaú Empresas, mantém a 
relação do dia-a-dia com clientes corporativos de médio porte, que representam uma 
significativa parcela das empresas brasileiras.  

• Segmento de Clientes Corporativos  - Os clientes corporativos geralmente incluem 
empresas locais e multinacionais com alto faturamento anual.  

 
4.1. O Problema 

Com o objetivo de divulgar o nome das dez instituições financeiras que mais tinham 
problemas de relacionamento com seus clientes, em março de 2002 o Banco Central do Brasil 
iniciou a publicação de uma listagem contendo as instituições mais reclamadas nas suas 
Centrais de Atendimento ao Público.  

Esta listagem era elaborada tomando como base as reclamações recebidas no mês de 
referência, e com esta informação era calculado o índice que definiria a classificação dos 
bancos.  O índice consistia na comparação entre a quantidade de reclamações recebidas e a 
quantidade de clientes da instituição financeira, ou seja: 

Índice =  número de reclamações  x  100.000 
    número de clientes 

Esta lista é publicada com a posição mensal até hoje, porém desde maio de 2003 os critérios 
utilizados foram alterados, e o Bacen passou a divulgar o nome apenas das cinco instituições 
mais reclamadas. As novas regras e as últimas tabelas podem ser observadas no Anexo 1 
deste trabalho. Na primeira lista divulgada, o Banco Itaú foi classificado como sendo o sétimo 
Banco com a maior quantidade de reclamações, tendo um índice de 1,04, ou seja, 1,04 
reclamações para cada 100.000 clientes. Relativamente não era um número tão alto, tendo em 
vista que o Bradesco e o Unibanco, seus maiores concorrentes tiveram índices de 1,07 e 1,21 
respectivamente. A instituição líder em reclamações foi o Conglomerado Santander Banespa, 
com um índice de 3,22.   

O fato de fazer parte desta primeira lista divulgada foi motivo de preocupação para os 
profissionais do Banco Itaú, pois ela nada mais é do que o reflexo do relacionamento que o 
Banco mantém com seus clientes.  

Surgiu assim um problema que apesar de já existir, agora estava mais evidente e, por 
ser de conhecimento público, poderia até mesmo afetar a imagem do Banco Itaú: a marca 
mais valiosa do Brasil.  
 

4.2. A Solução 
Com o objetivo de diminuir a quantidade de reclamações que chegam até as Centrais 

de Atendimento do Banco Central do Brasil, o Banco Itaú lançou no dia primeiro de abril de 
2002 o “Programa Atendimento Estrela”.  

Este programa baseia-se no fato de que, conforme já mencionado na revisão da 
literatura, um dos pilares do relacionamento com os clientes, a qualidade do serviço prestado, 
é sustentado por cinco fatores. Destes cinco, quatro (confiabilidade, capacidade de resposta, 
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segurança e empatia) dependem na sua maior parte dos funcionários que fazem o atendimento 
direto ao cliente, no caso do Banco Itaú, os funcionários das agências. 

Pensando nisso, o Banco lançou o programa para estimular e reconhecer as ações dos 
funcionários e das agências que se comprometem com a solução dos problemas apresentados 
pelos clientes. 

O Programa Atendimento Estrela é um programa contínuo de incentivo à iniciativa e 
ao bom senso no atendimento aos clientes e visa criar soluções que aprimorem processos, 
evitem repetição de problemas e busquem a constante melhoria do atendimento ao cliente. A 
agência e os funcionários são valorizados por ter feito o melhor atendimento.  

 
Programa Atendimento Estrela 
Reuniões mensais 
Mensalmente as equipes das agências fazem a “Reunião Atendimento Estrela”. Cada 

reunião tem um tema específico, relacionado ao atendimento aos clientes.  
Nestas reuniões são discutidos temas como, por exemplo, "Aprendendo com as 

reclamações sobre venda de produtos". Para todas estas reuniões são disponibilizados 
materiais de apoio. Um exemplo é o vídeo “Momentos Especiais”, que foi elaborado com o 
objetivo de servir como referência para quando o funcionário estiver em uma situação 
parecida com a apresentada, além de oferecer soluções práticas e viáveis às equipes. Este 
vídeo, especificamente, auxiliou as equipes a conduzirem algumas importantes situações de 
atendimento, tais como: 

• porta giratória; 
• atendimento telefônico; 
• fila e atendimento prioritário; 
• superando uma insatisfação. 

 
Programa de metas das agências 
O Atendimento Estrela passou a fazer parte também do programa de metas das 

agências, o qual reflete na remuneração dos funcionários. Os aspectos que são levados em 
conta na pontuação que determina a premiação final dos funcionários são: 

• reclamações dos Clientes: a avaliação das agências passou a incorporar todos os tipos 
de reclamação dirigidos a qualquer um dos serviços de atendimento ao cliente. As 
reclamações feitas a entidades externas - Bacen, Procon e à imprensa - e as reclamações 
sobre atendimento têm peso diferenciado, fruto da gravidade das mesmas; 
• tempo de solução das reclamações: agilidade na resolução é ressaltada. O tempo que a 
agência leva para solucionar o problema também é considerado. Quanto menor o tempo 
de solução, maior a pontuação; 
• casos de Atendimento Estrela: estes casos geram bônus. 

Seleção dos melhores casos 
A Reunião Atendimento Estrela também é o fórum em que os funcionários apresentam 

os seus casos à toda a equipe, a qual irá eleger o melhor deles. Depois de eleito o(s) caso(s), 
estes são encaminhados aos superintendentes comerciais.  
Os superintendentes comerciais fazem a avaliação pelos seguintes critérios: 

• solução efetiva do problema; 
• iniciativa, bom senso e sensata interpretação das normas;  
• ações diferenciadas que fogem à rotina;  
• superação das expectativas dos clientes;  
• sugestão de mudança de processos internos.  
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O melhor caso de cada superintendência é levado à diretoria para avaliação, e daí são eleitos 
os casos que serão os Destaques do Atendimento Estrela. 

Reconhecimento 
Os funcionários responsáveis pelas melhores iniciativas, apontadas nas “Reuniões 

Atendimento Estrela”, recebem um “pin Estrela” e têm seus nomes divulgados no jornal 
diário de comunicação interna do Banco. 

Os casos de destaque são divulgados no jornal interno mensal, conforme Anexo 2.   
Dia Atendimento Estrela 
Semestralmente, o banco faz uma homenagem aos funcionários que fazem a diferença. 

Esta homenagem conta com a presença do Presidente do Banco e dos principais executivos da 
área de Marketing e Recursos Humanos.  

Além desta homenagem, os funcionários cujos casos são escolhidos como destaque, 
ganham um prêmio especial. No Anexo 3 pode-se verificar a divulgação através do jornal 
interno mensal de um exemplo de prêmio especial, que foi uma viagem para Comandatuba. 

Principal Objetivo 
A finalidade deste programa é estimular as equipes para que tenham sempre o 

compromisso para fazer com que o bom atendimento, um atendimento que surpreenda o 
cliente e o deixe satisfeito, seja uma marca do Itaú.  

 
4.3. O Resultado 

Com o programa atendimento estrela, o Banco Itaú conseguiu atingir o seu objetivo, 
ou seja, melhorar o relacionamento com os seus clientes e o reflexo disso foi a diminuição do 
número de reclamações que chegam ao Banco Central do Brasil.  

Apesar do número de reclamações ter diminuído, ainda assim o Banco Itaú continuou 
sendo listado entre as dez “Instituições mais reclamadas” do Banco Central do Brasil. No 
gráfico 1 é possível acompanhar qual foi a classificação do Banco Itaú desde que o ranking 
foi criado até o mês de abril de 2002. Este gráfico traz a posição dos seis maiores bancos por 
ativos. 
Gráfico 1 – Ranking das instituições mais reclamadas segundo o Banco Central do Brasil 
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Fonte: www.bacen.gov.br 

A partir de maio de 2002 o Banco Itaú deixou de ser listado no ranking das 
Instituições mais reclamadas. Isto é resultado do Programa Atendimento Estrela, mas também 
se deve ao fato de que houve uma a alteração de critério, e atualmente são listadas apenas as 
primeiras cinco instituições. 

Um dado que realmente comprova a efetividade do Programa Atendimento Estrela, é a 
trajetória do índice analisado pelo Bacen, conforme demonstrado no Gráfico 2.  
 
Gráfico 2 – Índice de reclamações do Banco Itaú, segundo o Banco Central do Brasil.  
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Fonte: www.bacen.gov.br 

O gráfico 2 mostra o índice de reclamações do Banco Itaú, segundo o Banco Central 
do Brasil. O gráfico traz informações de março de 2002, quando o Bacen iniciou esta 
publicação, até abril de 2003, quando as regras foram alteradas, fazendo com que o Banco 
Itaú deixasse de ser listado.  

Analisando este gráfico podemos perceber que o índice teve uma grande queda. Se 
compararmos o valor do índice de março de 2002 com o índice de abril de 2002, observamos 
uma queda de 24%. Mas, o mais importante, é analisar a linha de tendência, representada com 
a cor azul no gráfico. Esta linha mostra como a tendência do índice foi de queda, resultando 
em uma diminuição de 36% do valor do apurado, o que demonstra que o objetivo do Banco 
foi atingido. 
 
5. Considerações Finais 

Durante este trabalho foram abordados alguns conceitos do marketing de 
relacionamento, os pré-requisitos para que uma empresa possa praticá-lo, as estratégias que 
podem ser utilizadas e os benefícios que serão alcançados com estas estratégias. 

O que se mostrou é que existe uma separação clara entre o marketing de 
relacionamento e o marketing de conquista, e devido às mudanças no perfil do mercado, a 
empresa deve trabalhar cada vez mais o relacionamento. 

As empresas que se voltarem para o relacionamento terão uma grande vantagem 
competitiva, pois o baixo “turn over” de clientes resulta em custos menores. Pode-se afirmar 
que clientes fiéis e satisfeitos trazem uma maior estabilidade para a empresa, pois garantirão 
uma receita por um prazo equivalente ao seu ciclo de vida.  

O foco no relacionamento traz resultados. Isto foi demonstrado por meio do caso 
apresentado. O programa Atendimento Estrela elaborado pelo Banco Itaú refletiu diretamente 
nos índices de reclamações dos clientes, o que mostrou o efeito do envolvimento dos 
funcionários em um trabalho bem estruturado.  

O profissional de marketing deve se preocupar, também, com relacionamento. 
Conquistar clientes já não é suficiente para que uma empresa mantenha seus níveis de 
excelência em resultados.  
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