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RESUMO

BARRETO, Priscila Sobierajslci. Análise das ações de marketing para a conquista de
clientes universitários do Programa Universitário: 0 caso do Banco ABN AMR() Real
S.A. 2004. (108f.).Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso
de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

0 presente trabalho objetivou verificar se as ações de marketing utilizadas pelo Banco ABN
AMR° Real S.A, para a conquista de clientes do Programa Universitário estavam adequadas
ao perfil dos alunos da UFSC, a fim de melhorar o desempenho de abertura de contas
universitárias da agencia Trindade. Foi efetuado um diagnóstico situacional analisando os
ambientes interno e externo, um prognóstico que traçou as estratégias e planos de ação a
serem seguidos e, por último, as diretrizes para a implantação do plano na agencia Trindade.
A metodologia adotada para o estudo foi de caráter exploratório, descritivo. A abordagem foi
qualitativa para dados secundários, coletados através de pesquisa bibliográfica e documental,
estudo de caso e quantitativa para dados primários, coletados através de questionário não
disfarçado estruturado, aplicados em uma amostra dos alunos de graduação da UFSC.
trabalho é destinado somente para o Banco ABN AMR() Real S.A, assim, como as estratégias
elaboradas sio exclusivamente para esta empresa. Os resultados obtidos neste estudo
atingiram os objetivos propostos, possibilitando uma análise das ações de conquista e na
formulação de novas ações. Se forem aplicados conforme está disposto, serão de grande valia
para a agencia Trindade.

Palavras-chave: Estratégia, Marketing, perfil.
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1 INTRODUÇÃO

0 concorrido mercado no qual atuam as instituições fmanceiras, tem alterado a
maneira como os bancos conquistam seus clientes, ofertam produtos e serviços e mantém
seus correntistas.
A conquista de novos clientes tomou-se cada vez mais importante para as instituições
financeiras. Atrair e manter clientes fiéis são um desafio diário nas organizações. 0 mercado
financeiro está ávido por atender as expectativas dos correntistas, por proporcionar a inserção
de novos clientes em sua carteira, inclusive aqueles que nunca tiveram conta em uni banco.
As instituições financeiras estão trabalhando com estratégias diferenciadas para
atender os vários públicos existentes. A segmentação é uma estratégia amplamente utilizada
pelos bancos. Foram eles, pioneiros em identificar as várias necessidades de seus clientes,
criando produtos e serviços específicos para atende-los.
0 Banco ABN AMRO Real S.A, adotou a estratégia da segmentação para melhor
atender seus clientes e estar alinhado com as tendências do mercado. 0 modelo de
segmentação do banco está baseado no atendimento das necessidades especificas dos clientes
agrupados nos segmentos. A organização tem como objetivo aperfeiçoar e consolidar o
processo de segmentação, para isso, ressalta a necessidade de obter informação atualizada
sobre o perfil dos clientes.
Dentro dos vários segmentos que o banco atende, foca-se o público universitário. Os
estudantes de nível superior encontram no Banco ABN AMR() Real S.A, uni programa
especifico de produtos e serviços para atende-los, denominado Programa Universitário.
O público universitário foi durante muito tempo deixado de lado pelas instituições

fmanceiras, visto que, não se acreditava que estudantes pudessem necessitar de serviços
bancários, não se enxergava neste público, clientes em potencial. 0 universitário possui
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anseio por independência financeira, pois, muitos já trabalham ou fazem estágio durante a
faculdade. Para os estudantes universitários ter uma conta bancária representa status, como
também demonstra responsabilidade.
A conquista do segmento universitário tornou-se acirrada entre a concorrência, várias
instituições financeiras criaram programas específicos para atender os jovens que estão
ingressando nas universidades. A cada dia os universitários são bombardeados por novas
propagandas e promoções que visam atrai-los e influencia-los na escolha do banco. Os bancos
observaram que investir e dar crédito aos jovens é uma estratégia que pode trazer bons
resultados, conquista-los como clientes poderá significar em um futuro próximo uma carteira
de correntistas composta por administradores, advogados, dentistas, economistas,
engenheiros, médicos, professores, entre outros.
Conforme dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira — INEP, existem no Brasil 1637 instituições de ensino superior,
na região sul são 260 instituições, em Santa Catarina são 66. Na cidade de Florianópolis
existem 14 instituições de ensino superior. Situada em Florianópolis, a Universidade Federal
de Santa Catarina — UFSC, é uma das mais conceituadas do pais, possui 18.714 estudantes,

distribuídos em 57 cursos de graduação.
0 Banco ABN AMR() Real possui uma agencia nas proximidades do Campus da
UFSC. Esta agência tem realizado diversas ações de marketing para a conquista deste público
em potencial. Apesar de cumprir as metas estabelecidadas pelo banco, as ações não têm
gerado o resultado esperado.
Tendo em vista o contexto apresentado, viu-se a possibilidade de utilizar as teorias de
marketing para auxiliar na conquista de novos clientes, considerando o público universitário
composto pelos alunos da UFSC.
Neste sentido, este trabalho procura responder o seguinte problema de pesquisa:

15

As ações de marketing utilizadas pelo Banco Al3N AMRO Real SÃ, especialmente pela
agência Trindade, para a conquista de clientes do Programa Universitário estão
adequadas ao perfil do aluno da UFSC?

1.1 OBJETIVOS

1.1.2 Objetivo Geral

Analisar se as ações de marketing utilizadas pelo Banco ABN AMRO Real S.A,
especialmente pela agência Trindade, para a conquista de clientes do Programa Universitário
estão adequadas ao perfil dos alunos da UFSC.

1.1.3 Objetivos específicos

a) Analisar como o banco identifica o perfil dos alunos da UFSC, priorizando informações
referentes a suas necessidades quanto a produtos e serviços bancários;
b) Descrever as atuais ações de marketing sugeridas pelo Real Universitário para conquista de
novos clientes;
c) Descrever as ações de marketing implantadas na UFSC, através da agência Trindade;
d) Apresentar ações de marketing, baseadas na análise ambiental, para a conquista de novos
clientes.
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1.2 Justificativa

Conquistar clientes é um desafio para qualquer organização, as estratégias de
conquista devem estar de acordo com o perfil do público que se pretende atingir. 0

Banco

ABN AMRO Real S.A, adotou a estratégia da segmentação para melhor atender seus
clientes e estar alinhado com as tendências do mercado. Dentre os vários segmentos que o
banco procura atender pode-se destacar o segmento universitário. No entanto, o banco,
especialmente a agência Trindade, não tem atingido os resultados esperados. Este trabalho
procura identificar se as ações de marketing utilizadas na conquista dos alunos da UFSC estão
adequadas ao seu perfil.
Dentro deste contexto, o estudo se apresenta como importante instrumento para a
conquista de novos clientes do Programa Universitário do Banco ABN AMRO Real S.A, pois

serão analisadas as atuais ações de marketing utilizadas.
0 estudo irá sugerir novas estratégias e ações adequadas ao perfil do aluno da UFSC,
elaboradas com base na teoria pertinente ao assunto. Vindo ao encontro dos objetivos do
banco em aumentar a penetração em universidades.

0 estudo, passará por apreciação da Superintendência Regional de Santa Catarina do
Banco ABN AMR() Real S.A, podendo ser levado a apreciação do Real Universitário, situada
em Sao Paulo. As estratégias elaboradas poderão ser implantadas e seus resultados avaliados
na prática.
Para a autora, a importância está na oportunidade de aproximar a prática empresarial
teoria apresentada no curso de graduação em Administração, compreendendo suas diferenças,
nuances e até distorções em relação as teorias apresentadas.
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1.3 Estrutura do trabalho

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos. No primeiro capitulo,
denominado Introdução é apresentado o tema e o problema do estudo, o objetivo geral e os
objetivos específicos e a justificativa da pesquisa.
O segundo capitulo, chamado Fundamentação Teórica, apresenta a revisão da
literatura, são abordados conceitos e definições referentes os temas relevantes ao estudo,
baseando o mesmo em autores reconhecidos. Os temas abordados são: planejamento,
planejamento estratégico, marketing, composto de marketing, marketing e o comportamento
do consumidor e planejamento estratégico de marketing.
0 terceiro capitulo é composto pela Metodologia utilizada na pesquisa.
O quarto capitulo é denominado Estudo de caso, é realizado um diagnóstico do
ambiente interno, uma análise do ambiente externo e um prognóstico contendo as aches de
marketing sugeridas para implementação na agência Trindade.
O quinto capitulo contém as Considerações finais; o sexto as Referências, e o sétimo
os Anexos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O propósito de se realizar uma fundamentação teórica em um trabalho de pesquisa é
buscar na bibliografia conceitos e definições claras acerca dos assuntos abordados no estudo.
Serão abordados de forma sucinta os principais conceitos relevantes a pesquisa, apontando os
autores que serviram como base para a teoria que sustenta a pesquisa.

2.1 Planejamento

As atividades de uma empresa não funcionam sem que exista um planejamento. Por
mais simples que ele seja, é importante que os objetivos que a empresa pretende atingir sejam
elaborados e perseguidos. 0 planejamento é entendido como a primeira função administrativa.
Conforme Chiavenato (1993, p.367), "o planejamento é a função administrativa que
determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve
fazer para alcançá-los". É através da elaboração do planejamento que se define os objetivos da
empresa e qual curso de ação será tomado para obter resultados.
Conforme Oliveira (1999, p.33), "o processo de planejar envolve, portanto, um modo
de pensar; e um salutar modo de pensar envolve indagações; e indagações envolvem
questionamentos sobre o que fazer, como, quanto, para quem, por que, por quem e onde".
Segundo Stoner (1995, p.136), o planejamento pode ser entendido "como a locomotiva
que puxa o trem das ações de organizar, liderar e controlar", sem planejamento a organização
não tem uma idéia clara sobre como atingir seus objetivos, qual caminho seguir.
0 planejamento tem como função tornar as empresas mais ágeis para lidar com as
incertezas do mercado em que atuam, onde através de uma análise de situações passadas e
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presentes, são elaborados objetivos pretendidos, tomadas decisões a respeito de ações futuras
e traçados planos.
Conforme Robbins (1981), o planejamento é a estabelecimento de objetivos que se
pretende atingir e dos meios utilizados para alcançá-los. 0 processo de planejamento tem
inicio a partir da determinação dos objetivos, estes vão se referir aonde se pretende chegar.
Os objetivos devem ser realistas e mensuráveis, segundo Stoner (1995), os objetivos
são importantes para as organizações por quatro razões:
a) Os objetivos proporcionam um senso de direção. São os objetivos que vão determinar qual
rumo seguir, somente baseada em objetivos claros e mensuráveis uma organização poderá
reagir as mudanças ambientais mantendo seu foco.
b) Os objetivos focalizam esforços. Com os objetivos definidos é possível determinar quais
são as reais prioridades, desta forma os esforços e recursos são utilizados onde realmente se
faz necessário.
c) Os objetivos guiam planos e decisões. lÉ através da determinação dos objetivos que as
organizações formulam seus planos e suas decisões, é buscando alcançar os objetivos que
serão tomadas decisões importantes na empresa.
d) Os objetivos ajudam a avaliar o progresso. Quando os objetivos são determinados de
maneira clara e mensurável, podem auxiliar na avaliação dos resultados alcançados. Ao
comparar os resultados obtidos com os objetivos pode-se tomar Wes corretivas, se
necessário.
Conforme Chiavenato (1994), o planejamento depende do nível onde é executado,
podendo ser classificado como: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento
operacional.
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Níveis
Institucional

Tipos de Pianos
Conteúdo
Planejamento
Genérico e
Estratégico
Sintético

Intermediário Planejamento
Tático

Operacional

Planejamento
Operacional

Tempo
Amplitude
Direcionado para Macroorientado
o longo prazo
Aborda a empresa
como uma totalidade
Menos genérico Direcionado para Aborda cada unidade
e mais detalhado o médio prazo
da empresa ou cada
conjunto de recursos
separadamente
Detalhado
e Direcionado para Microorientado
Analítico
o curto prazo
Aborda cada tarefa ou
operação
isoladamente

Fonte: Chiavenato, 1994, p.248

Quadro 1 — Tipos de planejamento

2.2 Planejamento estratégico

0 planejamento estratégico pode ser definido conforme Antony (apud Chiavenato,
1994, P. 249), "6 o processo de decisão dos objetivos da empresa, das mudanças nesses

objetivos, dos recursos utilizados para atingi-los e das políticas que deverão governar a
aquisição, utilização e disposição desses recursos".

Conforme Oliveira (1999), o planejamento estratégico pode ser entendido como um
processo gerencial que proporciona ao administrador estabelecer o rumo a ser seguido pela
organização. A responsabilidade do planejamento estratégico é dos níveis mais altos da

empresa e este se refere tanto i formulação de objetivos quanto i seleção dos cursos de ação a
serem seguidos, considerando-se sempre as condições externas e internas i empresa.
Planejar estrategicamente segundo Cobra (1991) é o ato de formar condições para que
as organizações possam tomar decisões com tempo hábil frente is oportunidades e ameaças,
aproveitando ao máximo as vantagens competitivas em relação ao meio em que atuam.
0 planejamento estratégico apresenta características próprias, conforme Stoner (1995):
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a) Horizontes de tempo: o planejamento estratégico é associado com um horizonte de tempo
de longo prazo, seus efeitos e suas consequências podem influenciar a organização por anos.

b) Âmbito: o planejamento estratégico afeta várias atividades da organização, envolvendo a
empresa como um todo.
c) Complexidade e impacto: os objetivos estratégicos de uma organização apresentam como
característica ser complexos e causar um forte impacto na estrutura ou nos negócios da
empresa.
d) Independência: os planos e objetivos operacionais devem refletir os planos e objetivos
estratégicos, bem como a missão mais ampla da empresa. Para que isto ocorra é preciso que
todos os envolvidos tenham informações referentes aos objetivos, planos e a missão da
organização.
A elaboração e o desenvolvimento do planejamento estratégico requer uma
metodologia a ser seguida. Está metodologia é composta por vários passos que devem ser
adaptados a estrutura de cada organização. Stoner (1995), apresenta um modelo de
planejamento estratégico baseado no planejamento de unidade estratégica de negócios (UEN),
este modelo é composto por nove passos, sendo que cada passo pode ser traduzido numa
pergunta ou afirmação simples.
Conforme Stoner (1995, p.138) o planejamento de unidade estratégica de negócio é o
"agrupamento de atividades empresariais dentro de uma corporation, que opera em múltiplos
ramos de negócio, porque geram produtos ou serviços muito próximos".
Os passos do modelo formal de planejamento são:
1 0 Passo - Formulação de objetivos. A formulação de objetivos é o passo onde a missão da
empresa é analisada e compreendida, e são estabelecidos objetivos que traduzam esta missão.
Este passo requer um grande esforço, pois seu papel é fundamental no rumo da organização.
A frase que traduz este passo d: o que queremos?
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2° Passo - Identificação de metas e estratégias atuais. A frase que traduz o segundo passo 6: o

que estamos fazendo pra obter o que queremos?, ou seja, quais são as estratégias atuais
utilizadas pela organização para atingir os objetivos pretendidos.
3° Passo - Análise ambiental. 0 passo da análise ambiental consiste na identificação do

ambiente no qual a empresa está inserida, conhecendo aspectos económicos, tecnológicos,
sócio-culturais, politicos e legais, e suas influências sobre os negócios da empresa. A frase

que traduz este passo 6: o que hi "lá fora" que precisa ser feito?
4° Passo - Análise de recursos. 0 passo da análise dos recursos possibilita que a empresa
identifique suas forças e fraquezas em relação aos seus concorrentes atuais e futuros, bem

conheça suas vantagens e desvantagens. A frase que traduz este passo 6: o que somos capazes

de fazer?, com este questionamento é possível verificar quais recursos podem ser utilizados
como vantagem competitiva.
5° Passo - Identificação de oportunidades estratégicas e ameaças. Após a identificação da

estratégia, a análise do ambiente e o dos recursos, o passo da identificação de oportunidades
estratégicas e ameaças consiste em verificar como a organização poderá utilizar seus recursos
no ambiente em que está inserida. Muitas vezes o que representa para uma empresa uma
ameaça, para outra pode ser aproveitada como oportunidade. A frase que traduz este passo 6:o

que podemos fazer e o que precisa ser feito?
6° Passo - Determinação do grau de mudança estratégica necessária. A Erase que traduz este

passo 6: continuar o que estamos fazendo agora vai nos levar aonde queremos ir?, após
analisar os recursos e o ambiente é necessário verificar se a estratégia atual deve ser
modificada ou não, através de uma análise, é possível prever os resultados se forem mantidas
as atuais estratégias. A decisão de modificar as estratégias deve ser baseada na possibilidade
de se identificar hiatos de desempenho. Conforme Stoner (1995), hiato de desempenho é "a
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diferença entre as metas estabelecidas no processo de formulação de objetivos e os resultados
que provavelmente serão alcançados caso se prossiga com a estratégia atual".
70 Passo - Tomada de decisão estratégica. Quando ocorre uma diferença entre as metas
estabelecidas e os resultados que provavelmente serão alcançados, tem-se um hiato de
desempenho. Nesta situação pode-se tomar a decisão de alterar a estratégia utilizada. A frase
que traduz este passo 6: isso é o que faremos para obter o que queremos.
8° Passo - Implementação da estratégia. Neste passo a estratégia elaborada deve ser
implementada ou incorporada is operações cotidianas da empresa. A implementação de uma
estratégia requer que sejam feitos planos operacionais adequados a sua execução. A frase que
traduz este passo 6: faze-lo.
9° Passo - Medida e controle do progresso. A partir da implementação de uma estratégia devese estabelecer medidas de controle do progresso. Nesta etapa é preciso verificar se a estratégia

está sendo implementada como planejado e se está alcançando os resultados esperados.

2.3 Marketing

A origem do marketing encontra-se nos Estados Unidos, sendo difundido na Europa e
demais continentes somente após a Segunda Guerra Mundial.
0 conceito de marketing já passou por uma série de interpretações distintas e algumas
vezes, até conflitantes. Houve momentos em que o conceito de marketing era apresentado
como uma transferência de posse, representando apenas a compra e venda de bens.
Em 1948, a Associação Americana de Marketing (AMA), definiu marketing como "a
realização de atividades de negócios dirigidas ao fluxo de bens e serviços do produtor ao
consumidor ou usuário" (Webster Jr. Apud Nickels e Wood, 1999, p.4). Está definição
prevaleceu por um longo período, sendo aprimorada em 1985, quando foram considerados
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aspectos referentes à responsabilidade das funções administrativas, no processo de marketing
da empresa, e a abordagem sistêmica, preocupando-se com a integração dos elementos que
participam do processo mercadológico.
A nova defi nição apresentava o marketing como "o processo de planejar e executar a
concepção, definição de preço, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços para criar
trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais". Nickels e Wood (1999,
p.4)
No entanto, esta definição foi modificada recentemente, em virtude das repercussões
dos movimentos dos consumidores mundiais e do reconhecimento de que o marketing não é
restrito somente A, atuação das empresas privadas, podendo ser aplicado em outras
organizações que não visam lucros financeiros em suas transações. 0 novo conceito

reconhece o valor de construir relacionamentos de longo prazo com clientes e outros
envolvidos com a organização.
Dentro deste novo contexto, marketing pode ser definido conforme Nickels e Wood
(1999, p.4), "marketing é o processo de estabelecer e manter relações de troca mutuamente

benéficas com cliente e outros grupos de interesse".
Conforme Kotler (1998, p. 27), pode-se defmir marketing como "um processo social e
gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtem o que necessitam e desejam através da criação,
oferta e troca de produtos de valor com outros."
Este conceito coloca o marketing como uma atividade de troca que represente efetivo
valor para ambas as partes. Desta forma, entende-se que deve existir por parte das empresas
um esforço em atender as reais necessidades e anseios dos clientes, possibilitando que a troca
se realize de maneira satisfatória.
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2.3.1 Composto de marketing

De acordo com Westwood (1991), o composto de marketing, conhecido por os quatro
P's, produto, preço, praça e promoção, são variáveis controláveis e permitem que uma
organização traga à tona uma política que seja lucrativa e satisfaça seus clientes.

a partir do mix de marketing de uma organização que as Wes de marketing serão
definidas, ou seja, cada "P" deve ser analisado antes da tomada de uma decisão estratégica.

Para Kotler (1998), o composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a
organização usa para atingir seus objetivos de marketing. 0 composto de marketing será

explicado a seguir:

•

Produto
A ferramenta mais básica do composto de marketing é o produto, a oferta tangível da

empresa para o mercado. Conforme Kotler (1998, p. 383), "produto é algo que pode ser
oferecido a um mercado para satisfazer a um desejo ou necessidade".
0 produto é o primeiro fator a ser considerado, fatores como sua existência, sua

natureza, seus atributos, desenhos e aparência devem ser cuidadosamente observados. Para
Godri (1997), o produto ou serviço utilizado deve buscar a satisfação do consumidor.

De acordo com Nickels e Wood (1999), produto pode ser entendido como um bem,
um serviço ou uma idéia que um consumidor adquire para atender sua necessidade ou desejo.
Conforme a necessidade do consumidor, as empresas podem oferecer produtos na forma de
bens, serviços ou idéias. Os bens são produtos tangiveis, que podem ser tocados fisicamente,
podem ser duráveis, ou seja, são utilizáveis por um longo tempo, ou bens não duráveis,
utilizados por um período curto. Os serviços são produtos intangíveis, não podem ser tocados
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fisicamente, mas percebido os seus beneficios. As idéias também são bens intangíveis,
fornecem beneficios intelectuais, emocionais ou espirituais.
0 produto é a imagem da organização, pois é nele que o consumidor tem um primeiro

contato com a organização. Nesse contexto, o produto deve agregar fatores que possam
caracterizar uma vantagem competitiva.

•

Prep

Um segundo fator que influencia fortemente o comportamento do consumidor é o
preço. Para Godri (1997, p.54) "preço é a valorização expressa em =Wades monetárias, de

um determinado bem ou serviço".
Conforme Nickels e Wood (1999, p.222) "preço, quantidade de dinheiro ou algo mais

de valor que a empresa pede em troca de um produto".
Para Cobra (1992, p.467), "o preço é ainda hoje, na realidade brasileira, o principal
fator do composto mercadológice. A política de preços deve levar em consideração, além da
concorrência, a margem de lucro, a demanda e os custos fixos e variáveis.

Como atrativo, o preço de um produto deve considerar facilidades de pagamento, ou
seja, a melhor forma de conciliar melhor preço com boas condições de pagamento.

•

Prava
O terceiro "P" do composto de marketing é a praça, também conhecido como os

pontos de distribuição utilizados por uma organização.
Ponto de distribuição, mais que o local da venda, é a conveniência de levar o produto
em momento conveniente ao local que o cliente potencial se encontra.

Segundo Kotler (1998, p.98) "praça inclui todas as atividades assumidas pela empresa
para tomar o produto acessível e disponível aos consumidores alvo". Dentro deste contexto
deve-se conhecer os vários tipos de varejistas, atacadistas e empresas de distribuição fisica.
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Os produtos podem chegar até o consumidor de virias formas, pode-se realizar a
vendo por atacado ou varejo. 0 varejo utiliza diversas formas de distribuição, dentre elas:
venda porta em porta, venda por telefone, venda eletrônica, venda pessoal.

• Promoção
A quarta ferramenta do composto de marketing inclui todas as atividades assumidas
pela empresa para comunicar e promover sus produtos no mercado.
Conforme Godri (1997, p.67) "o composto promocional é a comunicação dos bens e

serviços ao mercado, utilizando-se dos meios de divulgação, para lembrar, convencer e
efetuar a venda".
De acordo com Kotler (1998), o marketing exige mais do que um bom produto, a um
prego acessível e disponível aos consumidores no momento certo. As empresas precisam
comunicar-se com o mercado.

0 composto promocional consiste em cinco modos de comunicação: propaganda,
marketing direto, promoção de vendas, relações públicas e venda pessoal. A propaganda é
qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de idéias ou serviços por um
patrocinador identificado.

0 marketing direto é a utilização de meios de contato impessoal, como: telefone,
correio, e-mail, para comunicar ou solicitar resposta dos consumidores ativos e potenciais.
A promoção de vendas trata de incentivos a curto prazo para estimular a
experimentação ou compra do produto.

Relações públicas e publicidade são uma variedade de programas elaborados para
promover ou proteger a imagem de urna empresa ou de seus produtos.
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A venda pessoal é a interação face a face com um ou mais compradores potenciais,
com o objetivo de fazer apresentações de vendas ou minimizar dúvidas em relação ao
produto.

2.3.2 Marketing e o comportamento do consumidor

0 estudo do comportamento do consumidor compreende todas as decisões e ações do
consumidor relacionadas à escolha, compra, uso e descarte dos bens e serviços. Conforme
Nickels e Wood (1999), as empresas devem estar atentas ao comportamento do consumidor
que começa antes da compra e continua até muito além do momento do uso do produto ou
serviço. Através do estudo do comportamento do consumidor é possível identificar questões
como: por que as pessoas compram?, como elas decidem entre produtos e serviços
concorrentes?, por que as pessoas repetem a compra?. Tais questões auxiliam a Area de
marketing na elaboração de estratégias e na criação de urn pacote de valor adequados. As
pesquisas de comportamento do consumidor e perfil do consumidor auxiliam na elaboração
de decisões de marketing, revelando detalhes especifico dos clientes e de suas preferências.

0 comportamento do consumidor pode ser alterado devido a novas tendências ou a
inserção de um novo concorrente no mercado, é importante que a organização fique atenta a
estas mudanças, mantendo sempre o relacionamento com seus clientes. A empresa precisa
estar apta a ajustar suas atividades conforme as modificações do mercado.
Para que a organização esteja preparada para oferecer aos consumidores aquilo que
eles desejam é preciso conhecer de que forma os consumidores compram. Este conhecimento
irá auxiliar a elaboração de estratégias de marketing apropriadas, gerando relacionamentos

duradouros. 0 processo de compra começa muito antes da compra e vai além da utilização do
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produto ou serviço, o processo de compra é composto por cinco etapas, conforme Nickels e
Wood (1999):
a) Identificação da necessidade. A identificação de uma necessidade ocorre quando um
consumidor percebe que o seu estado atual é diferente daquele que ele gostaria. Está
percepção pode ser desencadeada por diversos motivos, tais como: ficar sem um determinado
produto, assistir a um anúncio, estar insatisfeito com o produto utilizado atualmente. Quando
a diferença entre o estado desejado (o que o consumidor gostaria) e o estado real (situação já
existente) é grande ou significativa, o consumidor terá identificado uma necessidade e dará
inicio ao processo de tomada de decisão que leva a compra.
b) Busca de informação. Durante a segunda etapa do processo de compra, o consumidor busca
informações a respeito das maneiras de suprir uma necessidade identificada. Em um primeiro
momento, o consumidor avalia suas compras passadas, para lembrar dos produtos e serviços
que atenderam suas necessidades. Quando a necessidade atual ocorre de forma constante ou
corriqueira, a busca interna torna-se suficiente para a tomada de decisão. No entanto, quando
são necessárias mais informações, o consumidor inicia uma busca externa, que pode ser a
consulta a um vendedor, opinião de amigos ou família, anúncios ou publicações a respeito do
produto ou serviço. 0 consumidor pode sentir a necessidade de buscar mais informações por
causa do risco percebido, que é a possibilidade da escolha ser errada e o produto não
satisfazer suas necessidades. Os riscos percebidos podem ser financeiros, funcionais, de
segurança, sociais, e psicológicos.
c) Avaliação. Após a etapa de pesquisa de informações

o consumidor tem diversas

alternativas para satisfazer suas necessidades, neste estágio do processo de compra

o

consumidor avalia as alternativas, considerando o risco percebido e os beneficios de cada
opção. Cada consumidor constrói um conjunto de critérios de avaliação a ser considerado na
escolha.
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d) Compra. A compra ocorre quando o consumidor avaliou as alternativas existentes e optou
por uma delas, é a tomada de decisão do que comprar e onde comprar. Nem sempre, as
compras são planejadas cuidadosamente antes de sair de casa, muitas decisões de compra
ocorrem no momento em que o consumidor tem o primeiro contato com o produto.
e) Avaliação pós-compra. Após a compra o consumidor avalia sua decisão, nesta etapa o
consumidor decide se o produto ou serviço atende ou excedem as suas expectativas.

2.4 Planejamento estratégico de marketing

Conforme Hooley (2001) o planejamento estratégico de marketing busca assegurar
que as capacidades de uma empresa estejam de acordo com o competitivo mercado no qual a
empresa opera, não somente no momento atual, mas em um futuro previsível. Para tanto, se
faz necessária uma avaliação dos pontos fortes e fracos da empresa, bem como das
oportunidades e ameaças que a mesma está susceptive!.
As empresas enfrentam uma série de dificuldades para manter-se no mercado onde as
mudanças são constantes. 0 planejamento estratégico de marketing tem como objetivo
remodelar os negócios da empresa acompanhando as mudanças de mercado. A principal meta
do planejamento estratégico de marketing é auxiliar as empresas a organizar seus negócios,
mesmo em um ambiente onde eventos inesperados podem comprometer os objetivos da
organização.
Conforme Hooley (2001), o planejamento estratégico busca responder tr6s perguntas
básicas; qual é o negócio da empresa no momento atual?, o que está acontecendo no

ambiente?, o que poderia estar sendo feito de diferente?
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Segundo Kotler (1998), o planejamento estratégico de marketing trata de quatro
atividades: definição da missão corporativa, estabelecimento de unidades estratégicas de

negócio (UEN), alocação de recursos a cada UEN, planejamento de novos negócios.
a) Definição da missão corporativa: Toda organização existe por algum propósito, seja qual
for o negócio da uma empresa, o mesmo deverá ficar claro na definição da sua miss-do. A

missão de uma empresa pode perder a relevância conforme a organização se distancia dos
seus objetivos primordiais em virtude de mudanças das condições do mercado. Segundo
Drucker (apud Kotler, 1998), quando a administração percebe que está se desviando da sua

missão deve buscar uma reavaliação de questões fundamentais, tais como: Qual é o negócio
da empresa?, quem é o consumidor?, o que é valor para o consumidor? qual deve ser o

negócio?. A partir das respostas a estas questões a empresa poderá remodelar sua missão.
A missão quando bem elaborada atua como um guia para orientação dos funcionários,
proporcionando um senso único de propósito, direção, e oportunidade.
b) Estabelecimento de unidades estratégias de negócios (UEN): Para que uma empresa se
mantenha no mercado é importante que defina qual é o seu negócio, muitas empresas operam
em vários negócios, e fi-eqiientemente definem seus negócios baseadas na produção de bens.
Esta definição pode aniquilar um negócio, pois bens são transitórios. 0 estabelecimento do

negócio deve ser definido em termos de necessidades, quando os negócios são definidos com
base nas necessidades, as empresas estão considerando o que os seus produtos realizam e

não somente o que eles são.
c) Alocação de recursos a cada UEN: Uma única empresa pode atuar em vários negócios,
quando isto acontece é necessário que seja alocado recursos para cada unidade estratégia de
negócio. 0 primeiro passo é identificar cada unidade, desenvolver suas estratégias e
posteriormente alocar os recursos necessários.
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d) Planejamento de novos negócios: Os planos de uma organização para os seus negócios
existentes permitem que sejam realizadas projeções em relação a vendas e lucros projetados.
Quando as vendas e os lucros projetados são menores que os esperados a alta administração
deve buscar maneiras de corrigir.
Conforme Kotler (1998), o processo de planejamento estratégico desenvolvido pelos
administradores de unidades de negócio é formado por oito etapas.
a) Missão do negócio. Todos os negócios da empresa devem contribuir para a missão ampla
da organização, no entanto, cada negócio da empresa deve definir sua missão especifica.
A primeira etapa consiste na definição da missão especifica da unidade de negócio, dentro da
missão ampla da empresa.

b) Análise do ambiente externo. A análise do ambiente externo consiste no monitoramento de
variáveis não controláveis, estas variáveis podem representar oportunidades ou ameaças para
a organização. De modo geral, uma unidade de negócio precisa conhecer as forças
macroambientais (demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e
culturais) e as forças microambientais (consumidores, concorrentes, canais de distribuição,
fornecedores) que interagem com a organização e afetam a sua habilidade de obter lucro. A
unidade de negócio deve estar em contato com as tendências e o desenvolvimento do
ambiente externo, identificando desta forma possíveis oportunidades ou ameaças.

c) Análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno é a investigação das
competências da organização. É necessária uma avaliação periódica das forças e fraquezas,
devem ser analisadas competências de marketing, finanças, produção, e organizacional do
negócio e classifica-las em termos de força (importante, sem importância e neutro) e de
fraqueza (importante ou sem importância). Não é necessário corrigir todas as fraquezas
diagnosticadas, como também não é obrigatório transformar todas a competências em forças,
mas é essencial que a organização tenha conhecimento de suas competências.
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d) Formulação de metas. A etapa de formulação de metas consiste na construção de objetivos
específicos referentes a magnitude e tempo. Os objetivos devem ser transformados em metas

mensuráveis. Os negócios possuem mais de um objetivo , deve-se estabelecer os objetivos e
administra-los através de quatro critérios: em primeiro lugar os objetivos devem ser
hierarquizados, do mais relevante ao menos relevante; em segundo, deve-se, sempre que

possível, quantificar os objetivos; em terceiro, as metas propostas devem ser realistas, ao se
construir metas deve-se tomar como base a análise ambiental; finalmente, os objetivos devem
ser consistentes.
e) Formulação de estratégia. Quando são formuladas metas, fica claro onde a organização
pretende chegar, ao se formular estratégias, fica estabelecido como fazer para atingir os
resultados esperados.
f) Formulação de programa. Após a formulação de estratégias, faz-se necessário o
desenvolvimento de programas de apoio a essas estratégias. Conforme o tipo de estratégia a
ser adotada, poderá ser preciso fortalecer um determinado setor da organização, para tanto,
são formulados programas de apoio detalhados.
g) Implementação. A organização deve ser cuidadosa no momento da implementação da
estratégia, evitando colocar a perder o esforço da construção de objetivos, metas e programas.
h) Feedback e controle. Os resultados da implementação da estratégia devem ser rasteados e

é importante monitorar possíveis mudanças no ambiente externo e interno, alguns ambientes
mantêm-se estiveis, outros se desenvolvem lentamente, mas alguns podem mudar
bruscamente. A empresa deve estar atenta a estas mudanças, pois poderá ser necessário rever
algumas estratégias.

3 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa norteia o caminho a ser seguido, orienta o pesquisador
como realizar o trabalho, quais procedimentos seguir para que a pesquisa seja confiivel e
tenha respaldo cientifico.
Para formular a metodologia utilizada na pesquisa, foi empregada a classificação
conforme Gil (2002, p.41), segundo o autor, "toda e qualquer classificação se faz mediante
algum critério", pode-se classificar a pesquisa com base em seus objetivos gerais, e conforme
os procedimentos técnicos utilizados.

3.1 Objetivos gerais da pesquisa

Com base nos objetivos da pesquisa, o presente estudo é classificado como
exploratório e descritivo.
Conforme Gil (2002), a pesquisa exploratória tem como intuito aproximar o
pesquisador do problema, tornar o mesmo familiar, possibilitando desta maneira a formulação
de hipóteses.
De acordo com Vergara (2004, p.47) "a investigação exploratória é realizada em área
na qual hi pouco conhecimento acumulado e sistematizado". Embora o Banco ABN AMR°
Real S. A realize diversas pesquisas com seu público alvo e sua concorrência, não se verificou
a existência de um estudo que abordasse as estratégias de marketing para conquista de clientes

universitários na UFSC.
A pesquisa descritiva tem como objetivo expor características de determinada

população ou fenômeno. Além disso, pode estabelecer correlações entre variáveis.
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Segundo Vergara (2004), a pesquisa descritiva não tem obrigação de explicar os fatos
que descreve, mas os mesmos podem servir de base para tal. No presente estudo, foram
descritas as ações de conquista sugeridas pelo Real Universitário e as ações implantadas pela
agencia Trindade, como também os produtos e serviços do Programa Universitário.

3.2 Procedimentos técnicos

A classificação conforme os procedimentos técnicos utilizados tem como objetivo
traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa. A forma como os dados foram

coletados 6 definido na classificação dos procedimentos técnicos.

3.2.1 Tipos de dados

Foram utilizados nesta pesquisa dados primários e secundários. De acordo com Mattar
(1997, p.134), "dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em

posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender As necessidades
especificas da pesquisa em andamento". Os dados primários foram coletados através de
questionário estruturado não disfarçado, aplicados em uma amostra de 202 estudantes da
UFSC, nos dias 1 a 8 de outubro de 2004.

Os meios de obtenção de dados secundários foram a pesquisa bibliográfica,
documental e estudo de caso. Conforme Mattar (1997, p.134), "dados secundários são aqueles
que já foram coletados, tabulados, ordenados e, is vezes, até analisados, com propósitos
outros ao de atender is necessidades da pesquisa em andamento, e que estio catalogados A
disposição dos interessados".

36

3.2.2 Instrumentos de coleta

A pesquisa teve seus dados coletados através da pesquisa bibliográfica, documental,
estudo de caso e o levantamento.
Conforme Gil (2004) "A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material
já elaborado (...)". A pesquisa bibliográfica da sustentação teórica a qualquer tipo de pesquisa,
como também podem existir trabalhos desenvolvidos exclusivamente através de fontes

bibliográficas. Foram consultados sites da intemet, e livros para fundamentar a pesquisa.
A pesquisa é classificada como documental, pois foram utilizados documentos

internos à instituição, como: circulares, informativos, intranet e pesquisas.
0 estudo de caso consiste em uma pesquisa profunda de uma ou poucas unidades, tem
como objetivo dar um caráter de profundidade e detalhamento. (Vergara, 2004)
A presente pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso, pois se trata de um
estudo exaustivo sobre as ações de marketing adequadas na conquista de clientes, sera

necessário obter conhecimento sobre as news utilizadas pelo Banco ABN AMR() Real S.A. e
seus concorrentes.
Os dados referentes ao perfil dos alunos da UFSC e suas preferencias em relação a

instituições fmanceiras foram coletados através do levantamento. 0 levantamento refere-se
ao procedimento de interrogar pessoas sobre um comportamento que se deseja conhecer. Para
obtenção dos dados junto aos alunos da UFSC, foi utilizado o questionário estruturado não

disfarçado.
Para Vergara (2004) questionário caracteriza-se por uma série de questões
apresentadas ao respondente por escrito. Questionário fechado é quando o informante tem
respostas pré-determinadas para fazer sua escolha.
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Na maioria dos levantamentos, por questões de viabilidade, trabalha-se com uma
amostra da população que se deseja estudar. Conforme Vergara (2004, p.48) "existem dois
tipos de amostra: probabilistica, baseada em procedimentos estatisticos e não probabilistica".
No estudo em questão trabalhou-se com uma amostra não probabilistica.

3.2.3 Cálculo da amostra

Para a obtenção dos dados primários foi utilizada a aplicação de questionário
estruturado não disfarçado em 202 alunos da UFSC. Conforme Mattar (1997, p.260) "a idéia

básica de amostragem está em que a coleta de dados em alguns elementos da população e a
sua análise podem proporcionar relevantes informações de toda a população".
0 cálculo da amostra utilizada foi realizado com base na teoria apresentada por
Mattar (1997). A população da pesquisa ou universo da amostra foi identificada como os
alunos de graduação da UFSC, matriculados no segundo semestre de 2004, conforme
Departamento de Administração Escolar — DAE, o total de alunos matriculados é de 18.714.
A amostra foi classificada como não probabilistica, conforme Mattar (1997, p.266), "a
amostra é considerada não probabilistica quando a seleção dos elementos da população para
compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do
entrevistador no campo".
Conforme Samara e Barros (1997, p.71), "(...) podem-se abordar alunos de uma
determinada faculdade para obter informações para uma pesquisa. Essa técnica

é não

conclusiva e a amostragem é menos confiivel, apesar de mais barata e simples".
A amostra da pesquisa foi não probabilistica por não existir outra alternativa viável,
pois a população, ou seja, os alunos, não estavam disponíveis para sorteio. Desta forma, a
seleção dos elementos da amostra ocorreu por conveniência ou acidental.
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A amostra por conveniência é aquela que seleciona os elementos de acordo com o que
for mais conveniente ou acessível ao pesquisador. Na pesquisa em questão foram aplicados

questionários de forma aleatória, na Biblioteca Universitária e nos cantinas de cada centro da
UFSC.
A fórmula a seguir é de acordo com Barbetta (1994) em que:

n = mimero de elementos da amostra
População (N) = 18714
Erro admissivel (Eo) = 0,07 (7%)
Considerando um nível de confiança de 95%

no =1/ E0

no= 1/ 0,072 = 204,0816

n = (N*no) I (N + o

n = (18714*204,0816) / (18714 + 204,0816) = 201,88

A amostra calculada, considerando-se 95% de confiabilidade e um erro admissivel de

7% é de 202 elementos.

3.2.4 Técnica de análise de dados

A pesquisa teve tratamento qualitativo e quantitativo. Os dados secundários foram
tratados de forma qualitativa. De acordo com Vergara (2004, p.57) "os dados podem ser
apresentados de forma qualitativa como, por exemplo, codificando-os, apresentando-os de
forma mais estruturada e analisando-os".
Os dados coletados no levantamento receberam tratamento quantitativo. Através do
emprego de técnicas estatísticas. Os dados foram analisados mediante cálculo de porcentagens
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que, conforme Santos e Parra Filho (1998) estabelecem margens de tolerância e parâmetros
para comparações.

3.3 Limitações

0 estudo foi realizado no segundo semestre de 2004, restringindo-se aos alunos de
graduação da UFSC, sem incluir os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado.
A seleção da amostra e aplicação dos questionários pode ser apresentada como fator
limitante, pois não foi possível efetuar uma seleção de amostra probabilistica. A dificuldade
se deu devido ao não acesso a listagens que permitissem sortear os elementos da amostra e
posteriormente constata-los para responder a pesquisa. Os questionários foram aplicados em
locais de grande circulação de estudantes, como Biblioteca Universitária e cantinas dos
centros da UFSC.
Alguns dados referentes ao número de correntistas do Programa Universitário do
Banco ABN AMR() Real S.A, não foram divulgados por se tratar de informação sigilosa do
banco, o que impossibilitou a averiguação do percentual de alunos da UFSC que já possuem
conta universitária no Banco ABN AMR° Real S.A, especialmente na agência Trindade.

4 ESTUDO DE CASO

4.1 Apresentação da empresa

O ABN AMR() é de origem holandesa e ocupa posição de destaque nos principais

mercados financeiros do mundo. Com atuação em mais de setenta países, é o maior banco da
Holanda, um dos maiores da Europa e o segundo banco estrangeiro nos Estados Unidos.
Esse banco, de nítida vocação internacional, foi formado pela unido de duas
importantes e tradicionais instituições financeiras holandesas: o Algemene Bank Nederlands

(o ABN Bank) e o Amsterdam Rotterdam Bank (o AMRO Bank).
Com experiência de oitenta e cinco anos no Brasil o ABN AMR0 tem profundo
conhecimento no mercado brasileiro. 0 ABN AMR() engloba um conjunto de empresas:
ABN AMR() Bank, Banco Real, ABN AMR° Asset Management, Bandepe, Real Seguros e
Sudameris.
A trajetória do ABN AMRO no Brasil começou em 1917, com o nome de Banco
Holandês da América Latina. Em 1945 abriu sua primeira filial na cidade de Sao Paulo. Em
1963 adquire 50% das ações da Aymoré Financiamentos. 0 nome ABN AMR° Bank surge
em 1993, quando muda sua sede do Rio de Janeiro para Sao Paulo.
A aquisição do Banco Real e do Bandepe acontece em 1998, estas foram algumas das
mais importantes fases da instituição no Brasil.
Em 2003, o ABN AMR() Real adquire o Sudameris, o nono maior banco privado do
pais. Assim passou a ampliar sua presença na regido sudeste e a aumentar sua participação
nos segmentos de clientes de alta renda. Com a aquisição, o Banco ABN AMR() Real passou
a ser o quarto maior banco privado brasileiro em depósitos e empréstimos e o quinto maior
em ativos.
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4.1.1 Histórico da Agencia

0 bairro da Trindade desenvolveu-se nos últimos anos em virtude da Universidade

Federal de Santa Catarina, pois o intenso movimento de estudantes, funcionários e
professores, tornou o bairro atrativo para o comércio, escolas, bancos, clinicas médicas, entre
outros estabelecimentos.
0 Banco ABN AMRO Real foi pioneiro no segmento de clientes universitários, por

este motivo, abrir uma agencia no bairro em que está instalada a Universidade Federal de
Santa Catarina era uma aspiração antiga.
A agência Trindade do Banco ABN AMR() Real foi inaugurada em 27.12.2002,
situada na Rua Maria Flora Pausewang, 109, Trindade. Florianópolis. Possui 12 funcionários
e 1 estagiário, sendo enquadrada como agência de pequeno porte.

4.1.2 Missão, modelo e valores

0 Banco ABN AMR() Real S.A possui uma missão formalizada e difundida entre seus

funcionários. Está missão procura representar onde o banco pretende chegar e de que forma
procura satisfazer as necessidades do ambiente no qual a organização está inserida. A missão
do Banco ABN AMRO Real S.A. é compartilhada em todas as agências, em cada uma delas
existe um quadro no ambiente de acesso ao público contendo a missão, como também está
impressa em informativos internos e nos cartões de visita. 0 objetivo é torna-la conhecida e

incutir em cada funcionário da organização a importância que a mesma representa. A figura 1
mostra o quadro da missão que fica exposto nas agências do banco:
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Zatistazer o cliente,
gerando valor para os acionlitas,
funcionários e comunidade,
atraves de postura ótica
diferenciando-nos
pela qualidade dos produtos,
serviços e, principalmente,
por um atendimento
exemplar.

Fonte: Banco ABN AMR° Real S.A

Figura 1 — Missão

0 Banco ABN AMR() Real S.A construiu um modelo de relacionamento, este
modelo, junto com a missão é apresentado como um referencial para seus funcionários.0
objetivo é deixar claro o que a organização pretende atingir. 0 modelo é difundido em todas
as agências, existindo em cada uma delas um quadro contendo o mesmo.
0 modelo apóia-se em manter o foco no cliente com pessoal capacitado, instrumental
competitivo e valores corporativos, para tornar o cliente totalmente satisfeito e alcançar
resultados satisfatórios para acionistas, funcionários e comunidade. A figura 2 apresenta o
modelo do banco.

4

Nosso Modelo
Foco no Foco
do Cliente

Pessoal
Capacitado
e Engajado

Instrumental
Competitivo .

Valores
Corporativos

Cliente Satisfeito
Resultados
Acionistas

Funcionários

Comunidade

Fonte: Banco ABN AMR° Real S.A

Figura 2 — Modelo

Além da determinação da missão e do modelo o Banco ABN AMR° Real S.A.
também tem quatro valores que são adotados em todas as suas unidades. 0 significado de
cada valor determina a identidade corporativa, a estratégia a longo prazo e os objetivos
financeiros da organização. Estes valores foram adotados pelo Conselho de Administração,
em Amsterdã, no final de 1996.
Os valores do banco são orientações de conduta, sua utilização por parte dos
funcionários deve estar inserida nas ações do dia-a-dia, para tanto a organização divulga os
valores constantemente, eles estão impressos no verso de cada crachá dos funcionários e em
diversos informativos internos. Os valores são:
a)Integridade: Representa o compromisso de agir com ética, coerência e transparência em

todas as ações e em todo o tipo de relacionamento, dentro e fora da organização.
b)Respeito: Respeitar todas as pessoas independentemente de suas origens, hierarquia, sexo e

idade. A força advém da diversidade de idéias, opiniões e interesses, tratar com dignidade as
diferenças e divergências.
c)Trabalho em equipe: 0 trabalho em equipe é a essência do sucesso como rede bancária

internacional.0 compromisso é com o bem estar de toda organização, o que exige que todos
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aprendam uns com os outros, compartilhem conhecimentos e recursos, visando o beneficio
para clientes, funcionários, sociedade e acionistas.

d)Profissionalismo: Alto padrão de qualidade ao servir os clientes, buscando inovações e
atuando de maneira decisiva e harmoniosa.

4.2 Diagnóstico do ambiente interno

Conforme Oliveira (1999), a análise do ambiente interno tem como objetivo tomar
conhecida as deficiências e qualidades da organização analisada, ou seja, os pontos fortes e

fracos da empresa deverão ser determinados diante da sua atual posição produto — mercado

4.2.1 Estrutura do banco

0 Banco ABN AMR0 Real S.A possui sua sede em são Paulo - SP, na sede estão
concentradas as Diretorias de cada área especifica, como: marketing, produtos, distribuição,
segmentos, entre outras. A rede de distribuição é formada pelas agências, estas são
subordinadas a uma Superintendência Regional.

0 trabalho em questão utiliza a agencia Trindade, como campo de estudo, como
também analisa a relação existente entre agência e Diretoria de Segmentos.

4.2.1.1 Diretoria de Segmentos

Buscando estar alinhado com a estratégia de segmentação, o Banco ABN ANRO Real
S.A possui em sua estrutura a Diretoria de Segmentos, situada na sede da organização. A
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Diretoria de Segmentos trabalha com tudo que envolve a segmentação dos correntistas do
banco, basicamente os clientes estão divididos por renda ou por grupos de afinidades.
A divisão por grupos de a fi nidades agrupa os clientes através de sua profissão ou
ocupação principal, está segmentação é chamada de Programa de Afinidades. 0 Programa de
Afinidades tem como objetivo elaborar, em conjunto com outras Areas da organização,
produtos e serviços específicos para cada grupo. 0 banco trabalha atualmente com diversos
grupos, entre eles: Real Universitário, Real Médico, Real Advogado, Real Sênior, Real
Profissional de Ensino, Real Dentista.
O perfil de cada grupo é fator primordial na elaboração de estratégias e ações, para
tanto, o Programa de Afinidades mantém pesquisas constantes para identificar mudanças das
necessidades de seus clientes e verificar novas oportunidades e ameaças do ambiente.
O Programa de Afinidades disponibiliza para rede de agências urn canal de
comunicação denominado Mesa de Apoio à Conquista, este canal tem como objetivo auxiliar
as agências na conquista de novos clientes. A iniciativa busca orientar as agências quanto ao
perfil dos segmentos trabalhados. A Mesa de Apoio à Conquista visa facilitar o trabalho das
agências na realização de ações de conquista, orientando quanto h. divulgação, tipos de ações,
ferramentas e materiais disponíveis; informando sobre públicos, mercados e concorrência.

4.2.1.2 Real Universitário

O Real Universitário faz parte da Diretoria de Segmentos, é responsável pela
elaboração de estratégias e ofertas especificas que envolvam o público universitário. Em
conjunto com a Diretoria de Produtos e de Marketing criam novos produtos, campanhas
publicitárias, ações de conquista de novos clientes. 0 Mix de produtos e serviços elaborados
pelo Real Universitário é chamado de Programa Universitário.
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A elaboração de estratégias depende de constantes pesquisas em relação ao perfil do
público que se pretende atingir, o Real Universitário está buscando sempre novas informações
para suprir a rede de agencias com produtos e serviços adequados ao público. 0 resultado ou
conclusões referentes is pesquisas que o Real Universitário realiza são repassadas para rede

de agencias. Até o momento, não foram realizadas pesquisas especificas com os alunos da
UFSC, em virtude do grande número de universidades que o banco pretende atingir.

4.2.1.3 Agência Trindade

A agência Trindade está situada nas proximidades do campus universitário da UFSC,
por estar em um bairro de grande concentração de estudantes universitários, a mesma realiza
diversas ações para a conquista deste público. Existe uma grande facilidade de comunicação
entre o Real Universitário e a agência. Quando há necessidade de apoio ou orientação
referente a ações de conquista a troca de informações entre agência e Real Universitário é
constante.

4.2.1.4 Objetivos e metas

Os objetivos e metas que o banco coloca para o Real Universitário no ano de 2004,
não estão divididos por agência, sendo divulgados de modo geral.

O banco ressalta dois objetivos amplos para o Real Universitário no ano de 2004, são
eles:
o Aumentar a penetração em universidades eleitas pelo Real Universitário, através de
critérios de qualidade de ensino estabelecidos pelo mercado e governo (nota do Provão
— MEC, nota do Guia do estudante — Ed. Abril e quantidade de cursos);

47

o Reter os antigos universitários que já são correntistas do banco, para que continuem a
ser clientes.
A UFSC está selecionada como universidade eleita para aumento do índice de
penetração, aumento do número de contas em relação ao número de alunos, em virtude dos
critérios de avaliação considerados pelo banco.

4.2.2 Análise do composto de marketing

Segundo Kotler (1998), o composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a
empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo. Elas compõem o mix
de marketing e são: produto, preço, ponto de distribuição e composto promocional. Nesse
sentido, o composto de marketing do Programa Universitário será analisado.

a)Produto

0 produto, segundo Kotler (2000, p.416) "6 algo que pode se oferecido ao mercado
para satisfazer uma necessidade ou desejo". 0 produto é a combinação de bens ou serviços
que a empresa oferece aos clientes e para ser bem aceito precisa ter qualidade para atender as
necessidades, desejos e expectativas.
0 Programa Universitário oferece a seus clientes um pacote de produtos e serviços
elaborados especialmente para atender as necessidades

e expectativas do público

universitário. 0 mix de produtos e serviços é composto de conta corrente, cartão de crédito,
limite de cheque especial, limite de empréstimo, canais de atendimento eletrônico.
A conta corrente oferecida no Programa Universitário possui diversas facilidades na
abertura. A documentação necessária para abertura é simplificada, é exigido: Cadastro de
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Pessoa Física — CPF, Documento de identificação — RG, comprovante de residência e
comprovante de matricula, o estudante não precisa apresentar comprovação de renda. Trata-se
de conta individual, sem a necessidade de assinatura de responsável, ou seja, dos pais ou
tutores, desde que o estudante seja maior de 18 anos.
A conta possui limite de crédito pré-aprovado de R$800,00. Trata-se de limites

disponíveis, que o cliente pode optar por distribuir entre cheque especial, cartão de crédito e
empréstimo. 0 cheque especial do banco é conhecido como Realmaster, neste produto é
possível disponibilizar até R$400,00, o cheque especial possui o diferencial de poder ser
utilizado até 10 dias por mês, sem a cobrança de juros.

0 universitário pode optar por utilizar uma linha de crédito de empréstimo rápido,
liberação sem burocracia, chamada de Realparcelado. O Realparcelado é um limite de

empréstimo, no qual pode-se liberar até R$800,00. A taxa de juros é inferior ao do cheque
especial, sendo compatível com as taxas de empréstimo pessoal disponíveis no mercado, o
empréstimo pode ser liberado no auto-atendimento, Disque Real, Real Internet Banking e com
folhas de cheque especiais, pode ser parcelado de 4 a 12 vezes, conforme a solicitação do
cliente.

0 cartão de crédito oferecido no Programa Universitário possui bandeira Visa, trata-se
de cartão internacional, com limite disponível de até R$800,00. 0 universitário recebe

gratuito o cartão na versão Minicard.
0 programa Universitário disponibiliza aos clientes canais de atendimento eletrônico,
ou seja, meios alternativos de efetuar operações, transações bancárias e consultas da conta
corrente, com a comodidade de não se deslocar até a agência, são eles:
a) Disque Real: serviço de atendimento por telefone, disponível 24 horas, é possível realizar

pagamentos, transferências, consultas, aplicações e resgates, etc
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b) Real Internet Banking: Site do banco, onde o correntista pode acessar sua conta corrente e
efetuar diversas operações.
c) Auto-atendimento: o auto-atendimento do banco é conhecido como Caixa Real Automático

— CRA e Caixa Real Eletrônico — CRE, são máquinas que realizam operações de consultas,
saques, pagamentos, depósitos em dinheiro e cheques, transferencia.
O programa Universitário possui um Site exclusivo para a comunidade universitária
com informações sobre carreira, vagas de trabalho, entrevistas com especialistas de mercado.

b) Preço

O preço é a quantidade de dinheiro que a empresa pede em troca de um produto ou
uma prestação de serviço. 0 Programa Universitário possui uma política de redução de tarifas
para o estudante. No momento da abertura da conta o cliente é beneficiado com uma isenção
de 90 dias da tarifa de manutenção da conta corrente, após este prazo a tarifa é reduzida em

relação aos outros clientes, a mensalidade do pacote de serviços para o universitário é R$3,00.
0 correntista não universitário, paga pelos mesmos serviços o valor de R$10,00, o cliente
universitário é beneficiado com uma redução de 70% do valor da tarifa normal.

O universitário também possui redução na anuidade do cartão de crédito Visa, a
anuidade é dividida mensalmente, a mensalidade do cartão é R$5,00, com o beneficio de 6
meses gratuito na adesão. 0 correntista não universitário também paga a anuidade
mensalmente, mas sua mensalidade é de R$8,00.
Todos os beneficios oferecidos podem se estender por mais um ano após a formatura.
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C) Ponto de distribuição

0 ponto de distribuição compreende os vários meios que o banco explora para tornar
acessível e disponível aos potenciais clientes seus produtos e serviços. Na conquista de
clientes universitários são utilizados como pontos de distribuição as agencias do Banco ABN
AMRO Real S.A., a intemet, através do site do banco, o Disque Real e divulgação do
Programa Universitário nas universidades.
As agências do banco funcionam como fortes pontos de distribuição do Programa
Universitário, em especial a agência Trindade, pois sua localização é próxima ao campus da
UFSC. A Agencia localiza-se em frente ao Hospital Universitário.
Através do site do banco e do Disque Real, os não clientes podem fazer um précadastro para abertura da conta corrente, escolhendo de qual agencia pretendem ser
correntistas. Estes dados são encaminhados para a agencia, que entrará em contato para
efetivar a abertura.
Outro ponto de distribuição importante utilizado para conquistar clientes universitários
é a instalação de quiosques em locais de grande circulação de estudantes, dentro das
universidades. Estes quiosques não são permanentes, funcionam somente quando ocorre
algum evento, no caso da UFSC, a agência Trindade instala quiosques na matricula e
recepção dos calouros.

d) Composto promocional

0 composto promocional constitui o conjunto de atividades que a organização realiza
nos mercados-alvo, com o objetivo de despertar o interesse e a motivação para a compra e
utilização dos produtos e serviços divulgados. 0 Programa Universitário utiliza como
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ferramentas de divulgação as propagandas veiculadas na televisão, rádio e revistas.A agencia
conta com o apoio de material de divulgação composto por cartazes, banners, folders.
As propagandas de televisão possuem um apelo jovem, são formuladas para atingir o
público universitário. Sao veiculadas nas principais emissoras de TV aberta, como: Globo,
SBT, Rede TV e Bandeirantes com programação voltada para filmes, shows, entrevistas,
jornalismo e esportes. 0 banco também veicula suas propagandas no canal de TV segmentado
mais assistido entre os jovens, a MTV.
0 banco utiliza o rádio como um canal de divulgação do Programa Universitário. Em
Florianópolis a radio escolhida para veiculação das propagandas foi a Atlântida FM, pelo
perfil Jovem de seus ouvintes.
A divulgação em revistas é fortemente utilizada, o banco veicula suas propagandas em
publicações que despertem o interesse do público universitário, como: Revista MTV, Fluir,
Trip, Hardcore, Playboy, Boa Forma e Super Interessante.
Além das propagandas veiculadas a nível nacional a agencia tem a disposição um
portfolio de materiais de divulgação específicos para o Programa Universitário, são: cartazes,
Banners, folders de agencia e folhetos para panfletagem, expositores para agencia, brindes.
Estes materiais devem ser utilizados conforme recomendação do Real Universitário e os
pedidos são feitos de acordo com a demanda, se a agencia programa uma ação de conquista
pode solicitar através da Mesa de apoio a conquista. 0 modelo do folder de agencia e do
folheto para panfletagem estão no anexo 1 e 2.

4.2.3 Ações de conquista sugeridas pelo Real Universitário

0 Real Universitário, através da Mesa de Apoio h. Conquista, sugere para as agencias
ações de conquista de clientes para o Programa Universitário. Quando uma agencia percebe a
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oportunidade de divulgar o Programa Universitário em algum evento, congresso, encontro,

palestra, universidade, ou outra ocasião que esteja em contato com potenciais clientes, pode
solicitar auxilio da Mesa de apoio a conquista.

0 canal sugere as ações que o banco tem realizado, fornece dados referente a
experiência de outras agências com

o mesmo tipo de ação, disponibiliza o material de

divulgação necessário, envia brindes e uniformes para identificação dos participantes da ação,
se necessário contrata promotores para auxiliar os funcionários envolvidos. Enfim, a função
da Mesa de Apoio à Conquista é auxiliar as agências na operacionalização das ações.
Atualmente o banco sugere algumas ações, estas, ski formuladas pelo Real
Universitário, baseando-se no perfil que o banco identifica para o segmento. Sio elas:

Ação 1 - Matricula e volta as aulas: Trata-se da divulgação do Programa Universitário para
a comunidade estudantil nos períodos de matricula e volta as aulas. Nestas ocasiões a Mesa de
apoio a conquista sugere que a agência entre em contato com a Universidade, solicitando a
liberação de um espaço para instalação de mu quiosque. Neste quiosque, devem ficar
funcionários da agência, devidamente uniformizados, o objetivo é abordar os estudantes e
prestar informações referentes ao program. Para atrair os estudantes e tomar o quiosque mais

movimentado o banco lançou a Mao do Pipoqueiro, que consiste em instalar junto ao
quiosque um carrinho de pipocas com distribuição gratuita.

Ação 2 - Carteirinha Mundial do Estudante: A ação da carteirinha mundial consiste em
oferecer como brinde de abertura de conta corrente a confecção da Carteirinha Mundial do
Estudante. Reconhecida internacionalmente, a carteirinha é emitida pelo Student Travel
Bureau

—

STB, além dos beneficios conhecidos no Brasil, tais como: meia-entrada em

cinemas, teatros, shows, estádios de futebol, o STB mantém convênios com estabelecimentos

fornecendo descontos aos portadores da carteirinha. 0 custo desta carteira, quando solicitada
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ao STB pelo estudante é de R$25,00. Sua validade é de 1 ano. 0 modelo do folder da

promoção da carteirinha está no anexo 3.
Ação 3 — Abra sua conta e ganhe...: Está ação sugere que a agência instale um quiosque na
universidade para divulgação da conta e forneça brindes na abertura da conta, estes brindes
podem ser camisetas com a logomarca da universidade e o nome de curso de graduação,

cadernos, squize, entre outros.
Ação 4 — Cartão/crachá de identificação: Nesta ação o banco sugere que a agência entre em
contato com a universidade e busque uma parceria, nesta parceria o banco forneceria
gratuitamente aos estudantes da universidade cartões de identificação que permitam acesso ao
campus, biblioteca, controle de freqüência. 0 objetivo é ter contato com os estudantes, e na
oportunidade divulgar os produtos e serviços específicos para o segmento. Está ação depende
do tipo de universidade, pois nem todas possuem um sistema de controle acadêmico com

cartões magnéticos.
As ações citadas tratam-se de sugestões, o Real Universitário permite que sejam
realizadas outras ações de conquista, desde que as mesmas não sejam contrárias a missão e
aos valores do banco. A agência pode sugerir uma ação e obter o de acordo para realizar a
mesma.

4.2.4 Ações de conquista implantadas pela agência Trindade

A agência Trindade tem rea lizado um conjunto de ações para a conquista do público

universitário. Serão descritas somente as ações referentes a UFSC.
Ação 1 — Ação matricula de calouros: por dois anos consecutivos a agência Trindade esteve
presente na matricula dos calouros da UFSC. No primeiro ano foi montado um pequeno
quiosque junto a fila formada por estudantes para realizar a matricula, por ser uma época do
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ano de intenso calor, foram servidos refrigerante e água aos estudantes que visitavam o
quiosque. No segundo ano a agência também montou um quiosque e entregou junto do
folheto de divulgação um saco de pipoca, além oferecer os refrigerantes e Agua no quiosque.
A ação de matricula sempre coloca o banco em contato com um grande número de

universitários, porém não tem gerado resultados consistentes. 0 número de aberturas de
contas durante a matricula é tímido. No entanto, é importante participar deste evento, pois
outras instituições financeiras que possuem produtos e serviços específicos para o público

universitário também participam da matricula dos calouros.

Ação 2 — Recepção dos calouros: A recepção dos calouros ocorre a cada semestre na
UFSC, é realizada, no auditório da Reitoria e atualmente no auditório do Centro de Eventos.
A universidade oferece uma palestra de boas vindas aos novos estudantes. Na ocasião, a
agência instalou um quiosque junto a entrada dos alunos para a palestra, foi feito distribuição
de folhetos com informações do Programa Universitário. A referida ação também não surtiu
os resultados esperados. Os principais concorrentes, estavam presentes na recepção dos

calouros, realizando trabalho igual ao da agencia.

Ação 3 — Pipoqueiro: Durante dois dias, período noturno, foi instalado no Hall de Entrada
do Centro Sócio Econômico, um quiosque com um carrinho de pipocas. 0 objetivo era

divulgar o Programa Universitário entre os estudantes de administração, ciências contábeis,
direito, economia e serviço social. Foi realizado urn intenso trabalho de divulgação, através de

panfletagem.

4.2.5 Pontos fortes e fracos

A análise dos pontos fortes e fracos identifica as potencialidades da empresa, devendo

estás ser otimizadas, assim como permite o real conhecimento das fraquezas, que devem ser
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reavaliadas, aprimoradas ou corrigidas. Nesta análise, foram considerados os dados obtidos
junto à agência Trindade e os resultados obtidos através da aplicação do questionário no
público-alvo, os estudantes de graduação da UFSC.
No questionário foi solicitado aos respondentes que avaliassem os serviços e produtos
bancários do banco no qual são correntistas como: forte, fraco e indiferente. Os resultados
serviram de base para determinação das forças e fraquezas.

Pontos fortes que foram identificados:

•

0 Banco ABN AMRO Real S.A possui uma marca sólida no mercado de
instituições financeiras, conforme a pesquisa, o banco é apresentado como
primeira instituição bancária que os alunos da UFSC abririam uma outra conta
corrente;
Bancos preferidos

3%
0%
7%

5% 1%

18%
3%

13%

16%
22%

12%

• Banco do Brasil
• BESC
O CEF
o Unibanco
Real
• Bradesco
• Santander
Banrisul
• HSBC
• Itau
0 Nenhum

•

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 3 — Bancos preferidos

Comentários: observou-se nos resultados da pesquisa, que 22% dos respondentes, se fossem
abrir conta em outro banco do que o atual, optariam pelo Banco ABN AMR() Real S.A, este
resultado demonstra que o banco tem um bom percentual na preferência dos estudantes
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•

Os produtos e serviços oferecidos pelo Programa Universitário, de modo geral,
foram classificados pelos respondentes da pesquisa que possuem conta corrente
no banco, com percentuais altos, conforme apresentado a seguir:
Entrega de talões na residência/ Banco Real

• P. Forte
• P. Fraco

49%

ID Indiferente

13%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 4 — Entrega de talões na residência/ Banco Real
Comentários: conforme pesquisa 49% dos clientes do banco consideram a entrega de talôes na
residência um ponto forte, 38% classificaram como indiferente e somente 13% apontaram o
serviço como ponto fraco.

Crédito Facilitado (empréstimos)/ Banco Real

25%

• P. Forte
I

0%

•

P. Fraco

O Indiferente
75%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 5 — Crédito facilitado (empréstimos)/ Banco Real
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Comentários: o crédito facilitado (empréstimos), foi classificado com um percentual de 75%
como ponto forte, e 25% dos correntistas classificaram como indiferente. Este resultado
demonstra que a liberação de crédito está atendendo as necessidades dos clientes.

Aplicações Financeiras/ Banco Real

• P. Forte
• P. Fraco

49%

o Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 6 - Aplicações financeiras/ Banco Real

Comentários: as aplicações financeiras foram classificadas por 49% dos correntistas como um
ponto forte, 38% consideram o produto indiferente e 13% classificam como ponto fraco.

Atendimento pessoal/ Banco Real

13%

13%610

UP. Forte
• P. Fraco

I

O lndiferente
74%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 7 — Atendimento pessoal/ Banco Real
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Comentários: o atendimento pessoal é o grande diferencial nos serviços bancários, neste
quesito o banco obteve um percentual de 74% como ponto forte, 13% consideram o
atendimento indiferente e 13% classificam corno um ponto fraco. Este resultado demonstra
que a organização possui um diferencial competitivo que pode ser cada vez mais aprimorado.
Cheque especial/ Banco Real

• P. Forte
• P. Fraco

O Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 8 — Cheque especial/ Banco Real

Comentários: o cheque especial do banco foi classificado por 62% dos respondentes como um
ponto forte e 38% consideram o produto indiferente. 0 cheque especial do banco possui o
diferencial dos 10 dias por mês sem juros, este resultado demostra que o porduto é bem aceito
pelos correntistas. Quanto ao percentual de clientes que são indiferentes ao produto, é
inportante ressaltar que alguns clientes não utilizam limites de conta de crédito e outros não
possuem os limites disponíveis em virtude de restrições financeiras.
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Internet banking/ Banco Real

0%

• P. Forte
U P. Fraco

o Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 9 — Internet banking/ Banco Real

Comentários: os serviços oferecidos pela intern& foram classificados como: 78% pontos
fortes e 22% indiferentes. Estes resultados demonstram que os serviços oferecidos pelo banco
pela interne atendem as necessidades de seus correntistas. 0 percentual de clientes que
consideram os serviços via interne indiferentes pode representar uma resistência ao canal de
acesso, ou até um desconhecimento das formas de acessar o banco via intemet. 0 banco deve
canalizar esforços para divulgar as vantagens do acesso via interne para seus correntistas,
como também disponibilizar informaçãoes referentes a segurança que o serviço oferece.

Pontos fracos que foram identificados:

•

0 Programa Universitário do banco

conforme resultados da pesquisa.

é pouco conhecido dos alunos da UFSC,
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Programa Universitário

6%

46%

•

NA°
Sim, já ouvi falar
O Sim, sou correntista

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 10 Programa Universitário
Comentários: 48% dos alunos responderam que já ouviram falar do Programa Universitário,
46% não conhecem e somente 6% são correntistas do banco.

Como conheceu o Programa Universitário?

5%

• TV
• Promoções na Universidade
o Pan fletagem

15%

El Amigos
• Outros
380/0

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 11 — Como conheceu o Programa Universitário

Comentários: 38% dos alunos responderam que conheceram o Programa Universitário através
de promoções na Universidade e 15% através de panfletagem, o percentual ainda é pequeno
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se for considerado que a agência Trindade está instalada no bairro há praticamente dois anos e
faz ações de conquista e divulgação na Universidade.

Avaliação do Programa Universitário

1 2%

7%

• Atende Parcialmente
• Atende Plenamente
o Não tem informações
CI Não tem interesse
• Não atenderia

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 12 — Avaliação do Programa Universitário

Comentários: este resultado demonstra que o Programa não esta sendo divulgado de maneira
eficiente, pois 47% não têm informações suficientes para avaliar o mesmo. 33% responderam
que não têm interesse no Programa, 12% que atende parcialmente, 7 % responderam que
atende plenamente. 1% responderam que o Programa não atenderia suas necessidades. Estes
resultados são apresentados como um ponto fraco, pois para que o número de aberturas de
contas aumente é necessário que os potenciais clientes conheçam os produtos e serviços
oferecidos.

•

0 Banco têm carência de rede de agências

e canais de acesso
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Motivos importantes na escolha do banco

g%

9%
9%

11%

11%

• Confiabilidade
• Tarifas atrativas
O Ampla rede de agências
• Vários canais de acesso
• Vantagens Especiais

• Crédito Salário
• Atendimento

13%

29%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 13 — Motivos importantes na escolha do banco
Comentários: as razões que levam os estudantes a escolher a instituição bancária na qual vão
abrir sua conta são variadas. 29% responderam que os motivos da escolha foram ampla rede
de agências e postos de atendimento e 13% vários canais de atendimento. 0 banco não possui
este diferencial competitivo, pois apesar da agência estar instalada nas proximidades da
UFSC, não existem máquinas de auto-atendimento dentro da universidade. Um outro fator a
ser considerado é que 9% colocam o crédito salário como decisivo na opção do banco. As
bolsas de extensão, monitoria e pós graduaçãoda UFSC são pagas pelo banco concorrente.
Entrega de talões no auto-atendimento/
Banco Real

C1,38%
62%
0%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

I

• P. Forte
P. Fraco
O Indiferente

•
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Figura 14 — Entrega de talões no auto-atendimento/ Banco Real

Comentários: o serviço de entrega de talões no auto-atendimento do banco foi considerado
por 62% dos respondentes como indiferente e por 38% como ponto forte, isso se explica pela
inexistência do serviço nas maquinas da agência Trindade. 0 banco possui uma máquina que
oferece os serviço na agência centro.

Auto-atendimento/ Banco Real

441%

• P. Forte
• P. Fraco
I

Olndiferente

0%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 15 — Auto-atendimento/ Banco Real

Comentários: o auto-atendimento do banco foi classificado por 56% dos alunos como
indiferente e 44% consideram um ponto forte. Estes resultados demonstram que o banco
possui uma grande deficiência neste canal de acesso. 0 reduzido número de máquinas
influencia negativamente os correntistas e faz com que os potenciais clientes repensem a
abertura da conta corrente.

64

•

Os produtos Cartão de crédito e Disque Real não possuem uma boa aceitação
pelos correntistas.
Cara) de crédito/ Banco Real

25%

0%

• P. Forte
• P. Fraco
Indiferente

o

75%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 16 — Cartão de crédito/ Banco Real

Comentários: os cartões de crédito do banco foram considerados por 75% dos respondentes
que são correntistas como indiferentes e por 25% como ponto forte, isto pode ser explicado
pela não divulgação do produto, ou talvez, pela resistência do universitário ao pagamento de
anuidades para obter o cartão de crédito.

Disk-bank/ Banco Real

44%

Qii •
45%

P. Forte
• P. Fraco

O Indiferente

11%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 17 — Disk-bank/ Banco Real
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Comentários: o Disque Real foi classificado como indiferente por 44% dos respondentes que

possuem conta no banco e por 45% como ponto forte. Está equivalência entre ponto forte e
indiferente pode representar que o produto precisa ser mais divulgado e explicado aos

correntistas para que possa ser utilizado pelos mesmos. Dos respondentes 11% classificaram o
Disque Real como ponto fraco

4.3 Análise do ambiente externo

Para Oliveira (1999), a análise do ambiente externo tem como objetivo estudar a

relação existente entre a organização e o seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças,
bem como a sua atual posição produto-mercado e, avaliar, quanto à sua posição produto-

mercado desejada no futuro.
Para compreender melhor a tendências e preparar respostas apropriadas as organizações
precisam reunir informações referentes ao ambiente no qual estão inseridas.

Chiavenato (1994) subdivide o ambiente externo em ambiente geral e ambiente tarefa.
0 ambiente geral corresponde as variáveis tecnológicas, políticas, econômicas, legais,
demográficas e ecológicas que podem influenciar os negócios da empresa. 0 ambiente tarefa
é o meio específico da empresa, corresponde ao segmento do ambiente geral mais próximo da

empresa. É constituído pelos consumidores e usuários, fornecedores, concorrentes e grupos
reguladores.

Algumas variáveis podem ser mais relevantes para um tipo de empresa, do que para
outro. No estudo em questão, serão analisadas as variáveis relevantes aos negócios do Banco
ABN AlvIRO Real S.A
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4.3.1 Análise das variáveis ambientais

a) Variáveis sócio-culturais

Conforme Kotler (2000), a sociedade em que os indivíduos nascem molda suas
crenças, valores e normas básicas, As pessoas absorvem e intemalizam uma visão de mundo
que define seu relacionamento intra e interpessoal.
A sociedade brasileira e sua cultura incentivam cada vez mais o consumo, a
quantidade de bens de última geração que os indivíduos possuem, transmite o grau de status
das pessoas, ou seja, a imagem que a pessoa passa para a sociedade na qual está inserida.
Apesar da instabilidade da economia, da constante diminuição dos salários, do alto
nível de desemprego e da diminuição do poder aquisitivo de uma grande parcela da
população, existe uma tendência dos brasileiros de procurarem os bancos para solicitar crédito
para o consumo de bens e a manutenção da situação financeira. 0 brasileiro alimenta o ciclo
da sociedade de consumo, renegocia suas dividas, toma capital emprestado e continua
consumindo novos bens e serviços.
A cultura de poupar e planejar a economia familiar não é forte no pais. Normalmente
as pessoas buscam os bancos para obter crédito ou para ter a garantia da disponibilidade deste,
quando necessário.

b) Variáveis econômicas

Conforme Nickels e Wood (1999, p.53) "o ambiente econômico é o conjunto de
fatores econômicos que influenciam a compra por parte do consumidor e os esforços de
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marketing da organização". No setor bancário os fatores econômicos têm uma forte
influência.
Um fator a ser considerado na análise do ambiente econômico é o nível de emprego e
renda. Os estudantes de nível superior têm dificuldades de associar as atividades acadêmicas
com um trabalho. Além disso, o valor baixo dos salários e das bolsas de estágio faz com que
muitos desistam de ingressar no mercado de trabalho antes de concluir a faculdade.
A baixa renda da média dos estudantes de nível superior abre a oportunidade para que
os bancos ofereçam aos universitários uma conta corrente que esteja de acordo com as
possibilidades dos estudantes no momento. A conta corrente para universitários é um produto
oferecido por várias instituições financeiras, sempre focadas no futuro promissor dos seus
potenciais clientes.
As contas universitárias permitem que os estudantes tenham acesso a serviços e
produtos que provavelmente s6 poderiam usufruir após o término do curso, quando
efetivamente tivessem renda comprovada para abrir uma conta.
A crescente desaceleração da economia e as altas taxas de juros fazem com que alguns
universitários, apesar de todas as facilidades na abertura da conta, adiem o projeto de ter sua
conta corrente e ainda encerrem uma conta aberta, com a finalidade de economizar.

c) Variáveis tecnológicas

As inovações tecnológicas podem ajudar as organizações a competir de forma mais
eficaz oferecendo aos clientes uma solução melhor para seus problemas. De outro modo, as
inovações tecnológicas podem aniquilar com aquelas empresas que não estão adequadas ao
novo cenário.
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No setor bancário as variáveis tecnológicas afetam consideravelmente os negócios.
Atualmente, as instituições fmanceiras têm utilizado largamente a Tecnologia da Informação

— TI para interligar a rede de agências, processar milhares de dados e atender com rapidez e
segurança seus clientes dentro e fora das agências.
A tecnologia revolucionou os serviços bancários. Os bancos oferecem uma gama de
produtos e serviços através de canais eletrônicos, tais como: auto-atendimento, internet

banking, banco por telefone, cartões débito e crédito.
Analisando especificamente a agência Trindade do Banco ABN AMR() Real S.A,
percebe se que a mesma disponibiliza aos correntistas um conjunto de canais de atendimento
-

eletrônico, tais como: auto-atendimento equipado com 4 máquinas, com funcionamento, todos
os dias, das 6:00horas is 22:00horas, que efetuam saques, consultas, pagamentos, aplicações,
resgates depósitos; telefone Disque Real, funcionando 24horas, todos os dias, com serviços de
consultas, pagamentos, transferências, aplicações, resgates, entre outros.
Os clientes ainda possuem o cartão eletrônico, e acesso a o Real Internet Banking.

4.3.2 Análise do público-alvo

0 Banco ABN AMR° S.A. não efetuou até o momento uma pesquisa especifica com
os alunos de graduação da UFSC, para identificar o perfil e as preferências em relação a

instituições financeiras. No entanto, o Real Universitário disponibiliza para a rede de agências
informações atualizadas sobre o público universitário na Intranet. No portal é possível obter
informações sobre preferências e aspirações do universitário.
De acordo com informações obtidas na intranet, o público universitário, normalmente,

não possui renda comprovada. Seus recursos são oriundos de estágio, mesada, ou trabalhos
informais. A renda varia, sendo o teto em média de R$1200,00.
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Os estudantes universitários são receptivos a abordagens. No inicio do curso buscam
independência financeira em relação aos pais, individualidade e associação com um grupo.
No final do curso, suas preocupações são com o mercado de trabalho.
O universitário busca como objetivo principal o seu desenvolvimento profissional, tem

preocupações com o futuro, a carreira e sua situação financeira. Seus interesses são: amigos,
família, relacionamentos, esportes, música, lazer, informática e religião.

Para identificação do perfil dos alunos da UFSC foram analisados os questionários
aplicados nos alunos da referida universidade, objetivando identificar suas necessidades
quanto a produtos e serviços bancários.

4.3.2.1 Sexo

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos por sexo:
Sexo

45%

Feminino
• Masculino

55%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 18 - Sexo

Comentários: observou-se que a porcentagem de respondentes de ambos os sexos

equivalente, o que dá maior credibilidade ao estudo.

4.3.2.2 Faixa etária

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos por faixa etária:

é
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Faixa etária

• Menos de 18
• 18 a 23 anos
El 24 a 29 anos
• 30 a 35 anos
• 36 ou mais

70%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 19 — Faixa etária

Comentários: observou-se que 70% dos respondentes têm idade entre 18 a 23 anos, e 25%
têm idade entre 24 a 29 anos. Isto se cld pelo fato de a pesquisa ter sido realizado corn
estudantes da graduação.

4.3.2.3 Ocupação principal

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos por sua ocupação principal:
Ocupação principal
• Autonomo
• Estagio não remunerado
IDEstagio Remunerado
330/0

I El Não Trabalha
I

•

Trabalho Fixo

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 20 — Ocupação principal

Comentários: praticamente a metade dos entrevistados exerce somente atividade acadêmica,
pois 33% não trabalham, 33% fazem estágio remunerado e 7% fazem estágio não
remunerado. 0 que se explica não somente pelo fato da maioria ter idade entre 18 a 23 anos,
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como também pela necessidade de dedicação exclusiva A Universidade quando os estudantes
decidem por um melhor aproveitamento dos estudos.
E interessante ressaltar que 21% exercem um trabalho fixo e 6% são autônomos. Estes

percentuais representam aqueles que possuem alguma renda regular.

4.3.2.4 Renda

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos por renda mensal:
Renda
6% 2%

47%
• Até RS 240,00
• RS 241,00 A 699,00
ORS 700,00 A 1199,00
DRS 1200,00 A 3999,00
• RS 4000,00 ou mais

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 21 — Renda
Comentários: quanto a renda mensal, 47% possuem uma renda de R$241,00 a R$699,00, o

que se explica, se for observado que a ocupação principal de pelo menos metade dos
respondentes é estágio remunerado e trabalho fixo. Dos respondentes, 25% possuem renda de

até R$240,00, o que se dá pelo fato de ter um grande percentual de alunos que não trabalham
ou que exercem estágio não remunerado, está renda poderia ser proveniente de mesada.
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interessante analisar também que 20% possui renda de R$700,00 a R$1199,00 e 6%
entre R$1200,00 a R$3999,00. Já a porcentagem que possui renda acima de R$4000,00 é
inexpressiva.

4.3.2.5 Estado civil
A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos de acordo com o estado civil:
Estado civil
r 3%
1%

• Casado
I

• Separado

1:1 Solteiro

96%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 22 — Estado civil
Comentários: pelos resultados verificou-se que a praticamente todos os respondentes, ou seja,
96% são solteiros. Tal fato se explica pela faixa etária da maioria ser de 18 a 23 anos.

4.3.2.6 UF de Naturalidade
A figura a seguir apresenta a distribuição dos estudantes de acordo com o seu Estado

de naturalidade:

73

UF de naturalidade
[71 AC

EN DF
O GO

6%

O MG
• MT

11%

O PE
• PR
LII RJ

• RS
D SC
O SP

58%

ESTRANGEIROS

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 23 — UF de Naturalidade

Comentários: observou-se que 58% dos estudantes são naturais de Santa Catarina, o que se
explica pela pesquisa ter sido realizada na Universidade Federal do Estado. Dos respondentes,
14% são naturais do Estado de Sao Paulo, 11% são do Rio Grande do Sul e 6% são nasceram

no Paraná, pode-se explicar a concentração de estudantes naturais dos Estados do sul e
sudeste pela proximidade com Santa Catarina e pelo fascínio que a cidade de Florianópolis
exerce sobre paulistas, gaúchos e paranaenses. Os outros Estados tiveram percentuais
inexpressivos.

4.3.2.7 Com quern reside

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos conforme a companhia na
residência:
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Com quem reside
13%

E Amigos
• Pais

O Parentes

47%
O Sozinho

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 24 — Com quem reside

Comentários: verificou-se que 47% dos respondentes residem com seus pais e 14% com
parentes, isso pode demonstrar que quase a metade dos estudantes ainda não adquiriu uma
independência financeira. 26% moram com amigos, este percentual se explica pelo fato de
que muitos estudantes não são naturais de Florianópolis, e precisam dividir as despesas.
interessante ressaltar que 13% residem sozinhos, provavelmente com recursos
próprios.

4.3.2.8 Cursos

0 quadro a seguir demonstra a distribuição dos alunos conforme o curso:
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Cursos de graduação
dministração
gronomia
I: iblioteconomia
iências Contábeis
omputação
ID ireito
conoznia
ducação Física
ng. Civil
ng. Elétrica
ng. Mecânica
ng. Química
ng. Sanitária
ng. de Alimentos
ng. de Materiais
ng. de Produção
zlosofia
isica
eografia
etas
edicina
utrigAo
odontologia
• uirnica
erviço Social
istemas de Informação

Vo
19,63
6,75
5,52
1,23
0,61
4,29
1,84
1,23
1,84
6,75
6,75
0,61
25,77
1,23
1,84
4,29
0,61
0,61
0,61
1,23
0,61
0,61
1,23
0,61
2,45
1,23

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Quadro 2 — Cursos de graduação
Comentários: percebeu-se na distribuição por cursos urn grande percentual de respondentes
dos cursos de engenharia, isso se explica pelos locais onde o questionário foi aplicado. A
grande maioria foi na Biblioteca Universitária da UFSC, no local concentram-se muitos
estudantes de engenharia.

4.3.2.9 Fase
A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos conforme a fase que está
cursando:
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Fase

• la
• 2"

44 %

90/0

6%

1"

r

4"
5 .'

13"

6"

• 7"
E
• 0"
El 103

,1%

E 11 3
10".

5"

I

El I 2a
• I ndefiido

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 25 - Fase

Comentários: observou-se que as porcentagens de cada fase foram equivalentes, o que
comprova que foram questionados estudantes de todos os períodos dos cursos.

4.3.2.10 Turno

A figura a seguir demonstra a distribuição dos alunos conforme o turno do curso de
graduação:
Turno
3°/.
• Integral
• Matutino
Noturno
I
O Vespertino

1

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 26 - Turno

Comentários: observou-se que mais da metade dos respondentes estuda em turno integral, isso
pode ser explicado pelo alto percentual de estudantes de engenharia que responderam a
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pesquisa, pois o curso de engenharia é integral 23% estudam somente pela manhã, 17%
estudam no período noturno. O percentual de respondentes que estudam no período vespertino
foi inexpressivo.

4.3.2.11 Abordagem

A figura a seguir apresenta a opinião dos universitários quanto a melhor forma dos
bancos abordarem seus clientes para oferecer produtos e serviços:
Abordagem

I

'

• Telemarketing

•

e-mail

O Quiosques
40%

30%

0 Mala-Direta
• Promocoes
• Outros

12%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 27 — Abordagem

Comentários: as formas que os estudantes preferem ser abordados são: 40% através de
promoções, 30% preferem a abordagem em quiosques montados nas universidades, 12%
consideram a mala direta o melhor meio, 8% preferem ser abordados por e-mail. Somente 5%
consideram o telemarketing a melhor forma. Dos respondentes 5% preferem outras formas,
dentre as mais citadas: nenhuma abordagem e preferem procurar a agência. Estes resultados
estão de acordo com as atuais ações do banco para conquista de clientes universitários, as
formas mais citadas foram promoções e quiosques montados nas universidades.
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4.3.2.12 Serviços importantes

A figura a seguir apresenta quais são os serviços bancários considerados mais
importantes pelos universitários:
Serviços importa ntes
• Auto-Atendimento
I

• Disk-Bank
ID Internet bank

O Entrega talões residência
• Talões auto-atendimento
• Credito facilitado
• Cheque especial
13 Cartão de Crédito
• Aplicações Financeiras
• Atendimento pessoal

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 28 —Serviços importantes

Comentários: observou-se na pesquisa que os universitários consideram como serviços
importantes em um banco aqueles que oferecem praticidade e rapidez, tais como: 21% autoatendimento,14% interne banking e 10% talões no auto-atendimento. 0 atendimento pessoal
também ê fator considerado importante por 16% dos respondentes. 0 Banco ABN AMR0
Real S.A tem deficiências em relação a alguns destes serviços considerados importantes pelo
público-alvo, tais como: auto-atendimento e talões no auto-atendimento.

4.3.3 Análise da concorrência

Atualmente, existem no mercado vários bancos que tern desenvolvido produtos e
serviços específicos para o público universitário. A análise da concorrência visa identificar
quais são os principais concorrentes do Banco ABN AMRO Real S.A, que produtos e
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serviços oferecem, quais são seus pontos fortes e fracos e o que pode representar uma ameaça
ou oportunidade.
Além das informações obtidas através da intranet, que disponibiliza uma análise dos
produtos e serviços dos concorrentes atualizada, e da pesquisa junto a concorrência, foi
utilizado para a análise o resultado do questionário aplicado nos universitários.
Destacam-se como principais concorrentes do Programa Universitário os seguintes
bancos: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que
todos eles possuem agências no bairro Trindade e oferecem produtos e serviços específicos
para o segmento universitário.

• Banco do Brasil
0 Banco do Brasil possui a BB Conta Universitária, trata-se de uma conta corrente
com produtos e serviços específicos para o público universitário.
Pontos fortes do Banco do Brasil:

a) Ampla rede de agências e de postos de atendimento;
b) Tradição da Instituição financeira;
c) Isenção da tarifa de manutenção de R$3,00 por 180 dias da abertura da conta corrente;
d) Agencia dentro do Campus da LTFSC;

c) Máquinas de auto-atendimento em todos os centros de ensino da UFSC;
d) Exclusividade no crédito das bolsas de extensão, monitoria e pós graduação.
De acordo com os resultados da pesquisa o Banco do Brasil é um forte concorrente do
Programa Universitário do Banco ABN AMR° Real S.A, Conforme figuras a seguir:
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Possui conta
• Banco do Brasil
• BESC
CI CEF
CI Unibanco
• Real
' Bradesco
• Santander
EBBVA

•

• Banrisul
• HSBC
o Itau
I Não possui banco

•

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 29 — Possui conta

Comentários: observou-se que 50% dos entrevistados possuem conta no Banco do Brasil, isso
se explica pela reputação que a instituição possui e a vantagem competitiva que a mesma
apresenta, uma ampla rede de agências e canais de atendimento.
Auto-atendimento/ Banco do Brasil

▪ P. Forte
▪ P. Fraco
fl Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 30 — Auto-atendimento/ Banco do Brasil

Comentários: conforme resultados da pesquisa, os universitários que são correntistas do
Banco do Brasil classificaram este serviço como um ponto forte, com um percentual de 87%,
10% são indiferentes ao serviço e somente 3% consideraram um ponto fraco. Estes resultados
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podem ser explicados se forem analisados o número de terminais eletrônicos disponíveis e os
serviços oferecidos pelos mesmos.
Entrega talões auto-atendimento/ Banco do Brasil

26%
• P. Forte
• P. Fraco

O Indiferente '

9%
65°A

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 31 — Entrega de talões no auto-atendimento/ Banco do Brasil
Comentários: a entrega de talões no auto-atendimento do Banco do Brasil é um serviço que
agrega valor ao Banco. 65% dos correntistas consideram um ponto forte, 26% são indiferentes
ao serviço e 9% classificaram como um ponto fraco.

Internet banking/ Banco do Brasil

• P. Forte

56%

• P. Fraco
0 Indiferente

5%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 32 — Internet banking/ Banco do Brasil
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Comentários: a interne Banking do Banco do Brasil foi classificada por 56% dos seus
correntistas como um ponto forte, 39% consideram o serviço indiferente e 5% classificaram
como ponto fraco.

Pontos fracos do Banco do Brasil:

a) Atendimento pessoal
b) Limite de crédito pré-aprovado de R$ 200,00, para ser distribuído entre cheque Ouro e
cartão Visa BB Campus;
c) Cartão Visa Nacional;
d) Duração dos beneficios somente enquanto estiver cursando a graduação;
e) Limite de idade de 28 anos para abrir a BB conta universitária;
f) Os beneficios não são oferecidos a estudantes de pós-graduação, Mestrado e Doutorado;

Atendimento pessoal/ Banco do Brasil

• P. Fo rt e
P. Fraco
50%

o Indiferente

23%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 33 — Atendimento pessoal/ Banco do Brasil

Comentários: o atendimento pessoal do Banco do Brasil foi classificado por 50% dos seus
correntistas como ponto forte, 27% consideram indiferente e 23% ponto fraco. A agência da
Trindade do Banco do Brasil possui muitos correntistas, o que acaba tornando o atendimento

83

impessoal. A soma dos correntistas que consideram o atendimento indiferente e fraco é igual a
dos clientes que consideram o atendimento um ponto forte. Este empate pode ser visto corno
um ponto fraco para o Banco do Brasil. Com a conquista de mais clientes para a agência
Trindade do Banco do Brasil, mais precário ser á o atendimento pessoal aos correntistas.

Crédito facilitado/ Banco do Brasil

7%

• P. Forte
• P. Fraco

Olndiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 34 — Crédito facilitado/ Banco do Brasil

Comentários: As opções de crédito facilitado do Banco do Brasil foram classificadas como:
72% são indiferente, isto pode representar que o banco não esteja divulgando suas linhas de
crédito disponíveis ou que os universitários não tenham interesse de utiliza-las. 21%
consideram um ponto forte e 7 % um ponto fraco.
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Cartão de Crédito/ Banco do Brasil

IN P. Forte

49%

UP. Fraco

' o Indiferente

10%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 35 — Cartão de crédito/ Banco do Brasil

Comentários: os cartões de crédito do Banco do Brasil foram classificados como 41% ponto
forte e 49% indiferente, 10% consideram o produto um ponto fraco. Isto pode representar que

o produto não é bem aceito entre os universitários ou não está sendo divulgado de forma
adequada.

•

Santander

0 Santander possui um programa destinado ao público universitário denominado
Universidades.
Pontos fortes do Santander:

a) Possui uma agência dentro do campus da UFSC;
b) Isenção da mensalidade de R$6,00 por 90 dias a partir da abertura da conta;
c) Brindes na abertura da conta (relógios, porta CD, guarda sol);

Pontos fracos do Santander:
a) Não possui limite pré-aprovado na abertura da conta, cheque especial somente com
renda comprovada;
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b) Rejeição por parte dos alunos ao banco, conforme pesquisa;
c) Duração do programa igual duração do curso.

Banco em que não abriria conta

4%
0%
• Banco do Brasil
• BESC
▪ CEF
o Unibanco
• Real
• Bradesco
• Santander
• Itau

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 36 — Banco em que não abriria conta
Comentários: Conforme pesquisa, o Santander é o segundo banco no qual os universitários
não abririam uma conta corrente, com percentual de 20% de rejeição. Este percentual pode ser

explicado pelo fato do banco ter instalado uma agência no prédio do Centro de Eventos da
UFSC. Alguns estudantes são contra a instalação de uma instituição bancária privada em um

prédio de uma universidade pública.

•

Bradesco
0 Bradesco oferece aos estudantes uma conta universitária com vantagens na adesão e

produtos específicos.
Pontos fortes do Bradesco:
a) Isenção da tarifa de manutenção de R$3,00, por 180 dias a partir da abertura da conta;
b) Não é necessária a comprovação da renda na abertura;
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c) Atendimento pessoal;
d) Auto-atendimento.

Atendimento pessoal/ Bradesco

15%

23%

I

OilIIII0

▪ P. Forte

U P. Fraco

62%

O Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 37 — Atendimento pessoal/ Bradesco

Comentários: o atendimento pessoal do Bradesco foi classificado por 62% dos respondentes
correntistas como um ponto forte, 23% consideram um ponto fraco e 15% são indiferentes.

Auto-Atendimento/ Brades co

8%
23%

• P. Forte
• P. Fraco
69%

O Indiferente j

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 38 — Auto-atendimento/ Bradesco
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Comentários: o auto-atendimento do Bradesco foi classificado como ponto forte por 69% dos
correntistas questionados, 23% consideram como ponto fraco e 8% indiferente. Este resultado
pode ser explicado pela variedade e facilidade doserviços disponíveis no auto-artendimento
do Bradesco.

Pontos fracos do Bradesco:
a) Não possui limites pré-aprovados, cheque especial somente com comprovação de renda;
b) A agencia fica distante da UFSC, se comparado com os outros bancos;
Crédito facilitado Brades co

23%
▪ P. Forte

,

U P. Fraco

8%

o Indiferente

69%

_

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 39 — Crédito facilitado/ Bradesco

Comentários: o crédito facilitado do Bradesco foi considerado por 69% dos correntistas
respondentes como indiferente, 23% como ponto forte e 8% acham um ponto fraco. 0 banco
pode não estar divulgando aos correntistas as suas linhas de credito ou não está
disponibilizando-as com facilidade.

•

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal oferece aos estudantes a Conta Universitária Caixa, tratase de uma conta corrente com beneficios aos universitários.
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Pontos fortes da Caixa Econômica Federal:

a) Credibilidade e solidez da marca CEF;
b) Limite pré-aprovado de R$250,00no cheque especial e R$350,00 no cartão de crédito;

c) Não é necessária comprovação de renda;
d) Possui agência dentro da UFSC
e) Canais de atendimento eletrônico bem conceituados pelos correntistas.
Internet banking/CEF

28%
• P. Forte
I

MP. Fraco

O Indiferente '

55%

17%

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 40— Internet banking/ CEF

Auto-atendimento/CEF

1116111109%
14%

17%

• P. Forte

,

P. Fraco

o Indiferente

Fonte: Dados primários (outubro, 2004)

Figura 41 — Auto-atendimento/ CEF

'
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Comentários: os canais de atendimento eletrônico foram bem conceituados de acordo com a

pesquisa. Os correntistas apontaram para a intemet banking os seguintes percentuais: 55%
ponto forte, 28% indiferente e 17% ponto fraco. 0 auto-atendimento do banco também foi
considerado como pontos fortes para 69% dos respondentes correntistas da CEF, 17%
consideram um ponto fraco e 14% são indiferentes.

Pontos fracos da Caixa Econômica Federal:
a) Conta universitária recente no mercado, ainda não é conhecida dos universitários.

4.3.4 Análise das oportunidades e ameaças

A identificação de oportunidades e ameaças é essencial para que sejam organizados os
esforços estratégicos com o objetivo de minimizar o impacto das ameaças e maximizar a
realização dos resultados.
Segundo Nickels e Wood (199, p.23) "urna oportunidade é uma situação externa que
oferece o potencial para melhorar a capacidade da organização satisfazer seus clientes" e uma
ameaça é "algum problema externo que tem potencial para afetar sua capacidade de satisfazer

clientes. As ameaças podem vir de concorrentes, ações do governo, ou outros fatores externos
h. organização".
As oportunidades identificadas na agencia Trindade são:
a) A crescente expansão do bairro Trindade, o que favorece a circulação de pessoas, gerando
novas necessidades e conseqüentemente a possibilidade de novos negócios;
b) 0 ingresso de novos alunos na UFSC, no primeiro e segundo semestre de cada ano

representa renovação constante de potenciais clientes para serem conquistados;
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c) 0 produto oferecido pelo Real Universitário, quando comparado com o dos concorrentes
apresenta diversas vantagens competitivas, cabendo a agência trabalhar suas fraquezas para
conquistar novos clientes.
As ameaças identificadas à agência Trindade são:
a) As ações promocionais elaboradas para a UFSC, dependem da aprovação da universidade,

o que As vezes não ocorre;
b) 0 fato de a agência estar instalada fora do campus da UFSC dificulta o acesso aos
potenciais clientes, os estudantes de graduação;
c) A concorrência do Banco do Brasil é acirrada, existem alguns diferenciais competitivos,
como a quantidade de máquinas dentro do campus. Até o momento o Banco ABN AMR°
Real S.A não conseguiu autorização para instalação de equipamentos na UFSC, portanto sera
dificil superar o concorrente neste aspecto;
d) A desaceleração da economia, a alta da taxa de juros anual, faz com que alguns
universitários adiem o projeto da abertura de uma conta corrente.

4.4 Prognóstico

O prognóstico tem por objetivo traçar um plano de marketing para a organização, no
caso, foi elaborado um plano indicando que estratégias e ações de marketing podem ser
implementadas na agência Trindade do Banco ABN AMR° Real S.A, visando a conquista de
clientes universitários junto ao potencial público da UFSC.
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4.4.1 Estabelecimento do objetivo

0 estabelecimento do objetivo para a organização refere-se aonde a empresa pretende
chegar, no caso, a agência Trindade. Querer atingir um objetivo 6 um desejo, o importante 6
poder atingi-lo, para tanto, o objetivo tem que se enquadrar à realidade da agência. Precisa ser
realista, exeqüível, sendo estabelecido a partir da análise interna e externa da organização. No
caso, não está disponível o exato número de contas abertas em cada ação realizada em 2004.
Assim o objetivo traçado para a agência Trindade no primeiro semestre de 2005 6:

Aumentar em 10% o número de abertura de contas universitárias de estudantes
da UFSC, em relação à meta estabelecida pelo banco para abertura de contas no
primeiro semestre de 2005.

4.4.2 Formulação de estratégias de marketing

Elaborar estratégias de marketing que efetivamente aumentem o número de aberturas
de conta corrente não 6 tarefa fácil. Considerando-se a concorrência acirrada, qualquer ação
de marketing deve ser conduzida de forma profissional. Nesse sentido, foram elaboradas as
seguintes estratégias para a agência Trindade:

Estratégia 1: Tornar os beneficios do Programa Universitário, conhecidos pelos alunos
de graduação da UFSC: conforme identificado pelos resultados da pesquisa, o percentual de
alunos que não tinham informações suficientes para avaliar o Programa Universitário foi alto,

conseqüentemente, se o potencial cliente não tem informações sobre o produto, não poderá
optar pelo mesmo no momento da decisão de compra. Está estratégia objetiva tomar o
Programa Universitário conhecido, para que o aluno tenha subsídios para avalia-lo e fazer sua

opção.
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Estratégia 2: Fidelizar e reter os atuais clientes universitários da agência

Trindade:

conforme resultados da pesquisa, muitos alunos tiveram conhecimento ou um primeiro
contato com o Programa Universitário através de amigos. Os estudantes passam muitas horas
do dia juntos, em virtude das aulas. 0 estabelecimento dessa estratégia visa fidelizar os
clientes atuais, tornando-os totalmente satisfeitos. Clientes satisfeitos recomendam aos amigos
um produto ou serviço.

4.4.3 Plano de ação para implantar as estratégias de marketing

Após a determinação das estratégias, a etapa seguinte é desenvolver as ações de
marketing, pois, estas indicarão maneiras que viabilizem a concretização das estratégias. As

ações foram assim definidas:

Estratégia 1 - Tornar os benefícios do Programa Universitário, conhecidos pelos alunos
de graduação da UFSC.
Ação 1 A: Manter as ações de matricula e recepção dos calouros. É uma oportunidade de

divulgação aos novos universitários do Programa Universitário. A ação de matricula ocorre
uma vez a cada ano e tem a duração de 2 dias. A recepção dos calouros ocorre duas vezes ao
ano, com duração de um dia.
Ação 1 B: Realizar ações em cada centro da UFSC, procurando sempre o apoio dos centros

académicos. As ações por centro sempre facilitam o controle de resultados, e possibilita que a
elaboração da ação seja direcionada ao perfil do aluno de cada curso. As datas desta ações
podem estar relacionadas com o dia comemorativo de cada profissão, como: dia do
engenheiro, dia do dentista, dia do médico, dia do administrador, dia do bibliotecário, etc.
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Ação 1 C: Apoiar pelo menos dois eventos por semestre em centros de ensino distintos da
UFSC. A agência recebe inúmeros pedidos de apoio e patrocínio a eventos, está ação sugere
que seja realizada uma análise criteriosa dos pedidos de patrocínio, buscando parcerias com
centros acadêmicos e DCE. Desta forma, pode-se avaliar quais seriam os eventos de maior
repercusão para a agência. É importante ressaltar que dentro das politicas do banco, não serif)
patrocinados eventos que tenham o consumo de bebida alcólica. Os patrocínios são destinados
ao incentivo h. cultura, educação e bem estar social.

Estratégia 2 - Fidelizar e reter os atuais clientes universitários da agência Trindade.
Ação 2 A: Para fidelizar e reter os atuais clientes é preciso encontrar urn diferencial que

agregue valor aos serviços prestados pela agência Trindade. 0 atendimento é a palavra chave
na retenção de clientes, mais do que simpatia e cordialidade, os universitários buscam
comodidade, atenção, rapidez, reconhecimento, solução de problemas. Sugere-se que a
agência realize um treinamento como os funcionários das áreas comercial e operacional. Com
o objetivo de orienta-los quanto a importância do atendimento exemplar. Para realizar tal

treinamento deve-se solicitar ao Real Universitário material referente treinamento, o banco
trabalha com programas de treinamento via CD ou DVD, onde o funcionário assiste o
treinamento. Posterior a aplicação do programa deve-se realizar uma reunião para minimzar
possíveis dúvidas.
Ação 2 B: Criar um banco de dados com os aniversariantes do mês. 0 responsável pelas

contas universitárias deve fazer uma ligação telefônica ao aniversariante cumprimentando-o
pela data.
Ação 2 C: Após abertura da conta corrente, ligar para o novo cliente para passar informações

referentes a conta. Este contato deve ocorrer novamente após vinte dias, para que seja
verificado se o mesmo recebeu os cartões, senhas e talão de cheques. Este atendimento passa
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segurança ao universitário e faz corn que o mesmo tenha uma pessoa como referencial dentro
da agência.

4.4.4 Diretrizes para a implantação do plano de ações de marketing

0 plano de ações de marketing tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que

podem surgir, tais como: o que será feito, quem fará, vai gerar custos, pois as fiinções
delegadas devem ser de conhecimento de todos os colaboradores. 0 plano foi preparado para
o primeiro semestre de 2005, porém este período não deve ser rígido. As ações implantadas
podem sofrer alterações e serem continuadamente aprimoradas. Para realizar a implantação do
plano será preciso que a equipe da agência Trindade se reúna para traçar prazos e delegar as

funções para cada colaborador. 0 quadro a seguir apresenta uma sugestão do plano de ações
de marketing da agência Trindade.

Quadro 3: Plano de ações de marketing
Ação
1 A
Matricula e recepção
dos calouros
1B
Ação dia da profissão
1 C
Apoio a eventos
2A
Treinamento
2B
Aniversariantes
2C
Atendimento pósabertura conta

Responsável
Sugerente
universitário
Subgerente
universitario
Gerente geral e
Sugerente
universitário
Gerente Geral e
Subgerente
universitário
Subgerente
universitário
Subgerente
universitário

Prazo
Fevereiro/ 2005

Custo/ação
R$500,00
(custo para duas ações)

Janeiro a junho
/2005
Janeiro a
junho/2005

R$600,00
(custo para duas ações)
A definir

Janeiro/2005

R$0,00

Janeiro a
junho/2005
Janeiro a Junho

A definir
A definir
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4.4.5 Controle e avaliação

O controle e avaliação do plano são necessários para que seja acompanhado o seu

desempenho, além de comparar o que foi planejado com os resultados obtidos. Conforme
Nickels e Wood (1999), o primeiro passo sera estabelecer as metas de desempenho, o segundo
sera medir o progresso na direção das metas de marketing. 0 passo seguinte será a
comparação dos resultados com as metas e o ltimo sera fazer as mudanças necessárias ou
potencializar os bons resultados.
A avaliação do plano é essencial para o bom andamento, pois somente com a

utilização de métodos de controle 6 que se pode verificar se os objetivos traçados estão sendo
executados, se os colaboradores mantém-se comprometidos com suas atribuições e se os
prazos previstos estão sendo cumpridos.
Neste contexto, sugere-se que a equipe da agencia Trindade defina em reunião as
tarefas, os prazos e as atribuições de cada colaborador. E que a cada data prevista para que a
tarefa esteja cumprida seja informada a Gerente Geral da agencia quanto ao andamento da
mesma.

5 Considerações finals e recomendações para trabalhos futuros

0 Banco ABN AMR() Real S.A foi pioneiro no lançamento de um programa
especifico para atender os universitários. Atualmente, uma gama de bancos trabalha com
produtos direcionados para este público, a concorrência ficou acirrada e conquistar clientes

universitários passou a exigir esforços de marketing direcionados ao perfil do público.
Este trabalho teve como objetivo analisar se as ações de marketing utilizadas pelo
Banco ABN AMR° Real S.A para a conquista de clientes do Programa Universitário, e
especificadamente, pela agencia Trindade, estavam adequadas ao perfil dos estudantes da

UFSC. Em um primeiro momento, foi necessário identificar qual é o perfil que o banco traça
para o segmento universitário, pois é baseado neste perfil que as estratégias de marketing são
elaboradas. Posteriormente verificou-se, através de pesquisa, o perfil dos estudantes da UFSC.

0 perfil traçado pelo Banco ABN AMR() Real S.A para os universitários não foi
divergente do perfil identificado na pesquisa, apenas algumas nuances foram percebidas.
Porém, a pesquisa mostrou-se de grande valia, pois identificou as preferências dos

universitários em relação a instituições financeiras e aos serviços e produtos ofertados.
Para verificar a situação atual da agência Trindade, foi realizado um diagnóstico
interno e uma análise do ambiente externo i agência, buscou-se identificar pontos
fortes/fracos e oportunidades e ameaças relevantes i agência e ao banco como um todo,
referentes ao Programa Universitário.
As ações de marketing sugeridas pelo Real Universitário e as ações implantadas pela

agência Trindade foram analisadas, possibilitando um melhor conhecimento referente as
mesmas.
No prognóstico delineou-se estratégias, e foram formuladas ações que auxiliassem na

operacionalização das mesmas. As estratégias utilizadas atualmente pela agência Trindade
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não foram descartadas, no entanto, foram aprimoradas, para que, os esforços de marketing
estejam centrados nas oportunidades do mercado e as forças do Programa Universitário sejam

potencializadas.
Neste estudo, pode-se verificar a necessidade de planejar as vendas de um produto ou
serviço, de identificar os potenciais clientes, de conhecer profundamente os concorrentes.
Muitas vezes os profissionais responsáveis pela area comercial efetuam a venda por acaso,
quase no empirismo.

0 estudo apresentou grande importância, pois até o momento as ações de marketing
utilizadas pela agência Trindade, apesar de planejadas, não tinham seus objetivos e metas
definidos claramente, e não estavam de acordo com o ambiente no qual a agência está
inserida. Conhecer o ambiente externo e interno possibilitou elaborar estratégias, que apesar
de modestas, são possíveis de serem realizadas. E importante salientar que podem ocorrer
mudanças nos ambientes, o que obrigará uma adaptação dos planos As novas condições.
Este trabalho abriu um campo que, até o presente momento, não havia sido explorado
pela agência Trindade, trata-se do planejamento das ações de conquistas e suas diretrizes.
Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se um mapeamento do perfil dos
alunos as outras universidades abordadas pela agência. 0 trabalho pode servir de modelo para

sejam elaboradas ações de conquista para os outros programas de afinidades do banco.
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ANEXOS
ANEXO 1 — Folder de divulgação na agência

I Programa
Universitário

102

1 Programa Universitário

• Disque Real: seu banco por telefone.
• Real Internet Banking: seu banco pela Internet.
• Conte Comissão de Formatura.

Mais do que oferecer produtos e serviços
voltados para você, o BANCO REAL se
preocupa em entender as suas
necessidades. Porque mais do que
conquistar clientes, a gente quer
mesmo conquistar a sua confiança.

E não existe jeito melhor de demonstrar
isso do que convidando você a fazer
parte do Programa Universitário do
BANCO REAL.

Programa Universitário.
Tudo o que você precisa:

• Mais um ano com todos estes beneficios
epos a formatura.
• Todos os benefícios acima também são
válidos para alunos de pós-graduação.
Importante: os produtos estão condicionados
mex‘stancia de restrições cadastrais. Para o
Pea/master, a partir do 11 , dia, serão cobrados juros
por todo o período utilizado, debitados no ultimo dia
útil de cada mês. Se o 11 , dia for sábado, domingo ou
feriado, o depósito para cobertura deverá ser feito no
dia útil anterior para não haver cobrança de juros. Em
qualquer hipótese, serão sempre devidos o tOF e a
CPMF na forma da lei.
Consulte a anuidade do cartão.

I Simplicidade com agilidade. Abrir sua
conta no BANCO REAL é assim:

• Limite pre-aprovado no cheque especial e no
cartão de crédito.

• Não é preciso comprovação de renda.

• Conta corrente individual, onde você é o titular.

• Copia do RG e CPF.

• Rea!master, seu cheque especial com 10 dias,

• Comprovante de residência.

por mês, sem juros.

• Comprovante de escolaridade (matricula ou

• Cartão de Crédito Real Visa.

boleto da mensalidade ou ainda declaração da

• Superdesconto na mensalidade do pacote de

universidade em papel timbrado).

serviços (tarifas) — Multicesta 2.
• Espaço Real Universitário: um site exclusivo em
que você tem acesso a noticias, dicas e
informações sobre profissões, vagas de estagio,
bolsas de estudo, intercâmbio e cursos.

Para mais informaciies, acosse
www.bancoreal.com .biluniversitario ou, se
preferir, procure um de nossos assistentes

na agência do BANCO REAL.

0 banco da sua vida.

BANCO REAL

'qv ABN 41.4R3

ANEXO 2 — Folheto para panfletagem

raga

Unli

programa

diferente.

e faça
Abra uma conta no Real
parte do Programa Universitário

.

11)4

Se tudo o que você quer é

Pronto, abri minha conta. E agora?

alguém que acredite em você,
Conta Corrente, onde você é o titular

esta na hora de conhecer o

10 dias sem juros, por mês no REALMASTER,

Programa Universitário do

seu cheque especial*

BANCO REAL.

Cartão de Crédito Real Visa
Superdesconto na mensalidade do pacote

Você com todo o crédito.

de serviços (tarifas)

-

Multicesta 2

Espaço Real Universitário seu site com
-

Limite pré-aprovado no cartão de

dicas de carreira, mercado de trabalho e

crédito, no cheque especial e muito

ofertas exclusives. Confira no

mais. Tudo para você que esta na

www.bancoreal.com .briuniversitario
universidade e sabe que vai muito
Conta Comissão de Fommtura
mais longe .
Todos esses benefícios por mais 1 ano
epos a sua formatura

Abrir uma conta universitária
no BANCO REAL:
tão simples como 2+2=4.

Tel, gostei.
Como faço para saber mais?

WI()

precisa comprovar renda

Copia do PG e CPF

Fácil, é so procurar o REAL mais proximo ou
acessar o Espaço Real Universitário:

Comprovante de residência
Comprovante de escolaridade (matricula ou
boleto da mensalidade ou ainda declaração
da universidade em papal timbrado)

.4

partir do 11' die de utilização Jo imito de credit°, serdo cobradt;$

juros por todo o periods.
Os produtos estão sondicionados inexisteucia de restrições cadastam

ANEXO 3 — Folheto da promoção earteirinha mundial do estudante
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Hoje, aqui, amanhã, quem sabe?

0 BANCO REAL sabe que você
vai longe. E por isso que com o
Real Universitário, todo mundo
que abre uma conta ganha a
Carteira de Estudante

•

-

Internacional da STB. Com ela,
você tem desconto em cinemas,
teatros, museus e livrarias do
Brasil e do mundo.
É de grace mesmo?
Claro, você abre a sua conta no REAL

e depois solicita sua carteira no Espaço
Real Universitário. É muito simples, é
so preencher o formulário no site
promocional e o BANCO REAL envia
para você em ate 10 dias úteis.

%.0,- E qual

é mesmo o site em que eu peço

minha carteirinha?
www.bancoreal.com.br/universitario/isic
;
o
.Promo0o velide pare novos correntistas universiterios do BANCO REAL desde
16/06/03.A promoção pode ser extinta ou modificada sem previo aviso.
.0 beneficio é valido apenas para o titular da coma corrente.

.A

abertura de conta corrente e a promoção da caneirinha ficam condicionadas e

inexistencia de restrigões cadastrais aos normativos do Banco Central cm Brasil.

APÊNDICE

uestionirio
Este questionário tem como objetivo identificar o perfil dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, em relação suas
preferencias e escolhas por Instituições Financeiras. Trata-se de uma ferramenta de coleta de dados do trabalho de conclusão de
curso, da Acadêmica do curso de Administração (UFSC), Priscila Sobierajski Barreto.
Não é necessário identificar-se.
1) SEXO:

2) IDADE:

0 Feminino
CI Masculino

O menos de 18 anos
0 18 a 23 anos
CI 24 a 29 anos
0 30 a 35 anos
0 36 anos ou mais
4) QUAL E A SUA NATURALIDADE?

3) ESTADO CIVIL
0 Solteiro

O Casado

O Separado

O Florianópolis
Estado. Qual?

0 SC Cidade

5) EM QUAL MUNICIPIO VOCÊ MORA?

6) ATUALMENTE, VOCÊ MORA COM QUEM?

0 Florianópolis
0 Biguaçu
0 Outro. Qual?

O Pais
O Parentes (avós, tios, primos, cônjuge)
0 Amigos 0 Sozinho

0 São José
0 Tijucas

7) QUAL CURSO DE GRADUAÇÃO VOCE ESTA
CURSANDO?

0 Outro

8) EM QUAL FASE VOCÊ ESTA?

0

Dia
0 8'

9) EM QUAL TURNO VOCÊ ESTUDA?

10) VOCÊ TRABALHA?

0 Matutino 0 Vespertino 0 Integral 0 Noturno

0 Trabalho fixo
0 Estágio remunerado
0 Não trabalha

11) QUAL A SUA RENDA MENSAL?

12) VOCÊ TEM CONTA EM ALGUM BANCO? QUAL?

13 Até R$240,00
0 R$241,00 a R$699,00
0 R$700,00 a RS1199,00
0 R$1200,00 a R$3999,00
0 R$4000,00 ou mais

0 Não possui conta
0 sim.
0 Banco do Brasil 0 Banco Real
0 BESC
0 Bradesco
0 CEF
0 Santander
0 Unibanco
0 Outro. Qual?
14) QUE RAZÕES LEVARAM VOCÊ-A OPTAR PELO SEU
BANCO? (assinale as quatro razões mais relevantes)

13) QUE TIPO DE CONTA VOCÊ POSSUI?
0 Poupança
0 Salário
0 Cheque Especial
0 Outras. Qual tipo?

0 3a O 4' 0 5' CI 6° 07a
0 10' 0 11 a 0 12' 0 Indefinido

0 Autônomo
0 Estágio ilk) remunerado

0 Universitária

15) SE VOCÊ TIVESSE QUE ABRIR UMA CONTA EM
OUTRO BANCO, QUAL SERIA? (assinale 2 Bancos)
0 Banco do Brasil
OBESC
0 CEF
0 Unibanco

0 2°
0 9°

0 Banco Real
0 Bradesco
0 Santander
0 Outro. Qual?

0 Confiabilidade
0 Crédito salário
0 Atendimento
0 Tarifas atrativas
0 Ampla rede de agências e postos de atendimento
0 Vários canais de acesso (intemet, disk Bank)
0 Vantagens especiais

16) SE VOCÊ TIVESSE QUE ABRIR UMA CONTA EM
OUTRO BANCO, QUAL BANCO VOCÊ NÃO ABRIRIA
A CONTA? (assinale 2 Bancos)
13 Banco do Brasil
0 Bradesco
0 Unibanco

0 BESC 0 Banco Real
13 CEF
0 Santander
0 Outro. Qual?
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17) QUAIS SERVIÇOS VOCÊ CONSIDERA
IMPORTANTES EM UM BANCO? (Assinale os 4 mais
relevantes)
0 Auto-atendimento
0 Disk Bank
0 Internet Bank
0 Entrega de talões na residência
0 Talão de cheques no auto atendimento
0 Crédito facilitado (empréstimos)
0 Cheque especial
0 Cartão de crédito
0 Aplicações Financeiras
0 Atendimento pessoal

18) QUAIS SERVIÇOS 0 SEU BANCO OFERECE?

O Auto-atendimento
O Disk Bank
O Internet Bank
O Entrega de talões na residência
O Talão de cheques no auto atendimento
O Crédito facilitado (empréstimos)
O Cheque especial
O Cartão de crédito
O Aplicações Financeiras
O Atendimento pessoal

19) EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SEU BANCO, CLASSIFIQUE-OS
COMO PONTOS FORTES OU FRACOS.
P.Forte
0
0

O
O
0
0
0
0
0
0

P. Fraco
0

O
O
O
O
0

O
13
0
0

Indiferente
O
O
O
O
O

O
O
O
0
0

Auto-atendimento
Disk Bank
Internet Bank
Entrega de talões na residência
Tali() de cheques no auto-atendimento
Crédito facilitado (empréstimos)
Cheque especial
Cartão de crédito
Aplicações Financeiras
Atendimento pessoal

20) NA SUA OPINIÃO, QUAL A MELHOR FORMA DO
BANCO ABORDAR OS CLIENTES PARA DIVULGAR
PRODUTOS E SERVIÇOS?

21) VOCÊ CONHECE 0 PROGRAMA UNIVERSITÁRIO
DO BANCO REAL?

O Telemarketing

O Mala direta
O Promoções
0 e-mail
0 Quiosques em locais de fácil acesso(universidades)
O Outro. Qual?

O Sim, já ouvi falar
O Não

22) DE QUE MANEIRA VOCÊ CONHECEU 0
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BANCO REAL?

23) DAS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ TEM EM RELAÇÃO
AO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BANCO REAL, E
CONSIDERANDO SEUS PARÂMETROS DE ESCOLHA. 0
PROGRAMA ATENDE OU ATENDERIA SUAS
NECESSIDADES?

0 Sim, sou correntista

O TV
0 Promoções na universidade
13 Outros. Qual?

O Panfletagem
O Amigos

Não tenho interesse no Programa Universitário
do Banco Real
0 Não atenderia minhas necessidades
0 Não tenho informações suficientes para avaliar
0 Atenderia parcialmente minhas necessidades
0 Atenderia plenamente minhas necessidades
0

OBRIGADA!

