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RESUMO

presas buscam vantagem competitiva, ou seja, a capacidade da empresa de apresentar, em

u mais itens, um desempenho que os concorrentes não podem alcançar. Atualmente os

ionais de marketing vêem a criação de valor para os clientes como um grande diferencial

-tivo, onde o valor é a avaliação feita pelo cliente da utilidade de uma oferta de produto ou

o. Este trabalho fez uma análise descritiva de algumas variáveis encontradas tanto no

eting Operacional quanto no Marketing Estratégico, visando a criação de valor como

-e encial competitivo, além de fazer uma análise quantitativa. O objeto dessa análise são os

- o maiores bancos do Brasil, estudados do ano de 2003 ao ano de 2007. O problema de

quisa que orientou este trabalho é como as empresas vêem gerenciando a criação de valor

orno diferencial competitivo nos últimos cinco anos. Analisando as variáveis praça, promoção,

ralor da marca, top of mind, número de clientes ativos e lucro líquido, sendo algumas dessas

,encontradas nos conceitos de marketing operacional e marketing estratégico foi possível fazer

uma análise comparativa e verificar como as empresas trabalham a questão do marketing para

obter seu diferencial competitivo, podendo analisar a validade dos esforços de marketing.

Palavras-chave: Marketing Estratégico, Marketing Operacional, Criação de Valor.
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ABSTRACT

panies seek competitive advantage, namely, the ability to present in one or more items, a

ormance that other competitors can not achieve. Nowadays, marketing professionals sees the

'on of value for customers as a major competitive advantage, whereby value is an

- sment made of the utility to the customer of a product or service. This work is a descriptive

~lysis of some variables found in both Operational Marketing as well as Marketing Strategy,

- ing at the creation of value and competitive advantage, therefore making a quantitative

alysis. The subject of this analysis are the tive largest banks in Brazil, studied between the year

_003 and 2007. The research problem that guided this work is how these companies manage the

reation of value and competitive advantage over the past tive years. By analyzing the variables

place, promotion, brand value, top of mind, the number of active client and net protit, some of

these found in the concepts of operational marketing and strategic marketing it was possible to

make a comparative analysis of how the companies use these marketing issues to obtain

comparative advantage by assessing the success of their marketing efforts.

Keywords: Strategic Marketing, Operational Marketing, Value Creation.
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PARTE I-INTRODUÇÃO

TRODUÇÃO

arketing é um campo de estudo novo se comparado com os demais campos do saber. Foi

_.lIO.XJa. progresso acelerado, partindo desde o seu nascimento, num âmbito predominantemente

presarial, até à convergência para uma ciência organizacional mais global, com âmbitos de

icação tão extensos como são atualmente.

_ ais recentemente, com as produções industriais em massa e a entrada na era da oferta

. cessiva de produtos (na qual, genericamente, a oferta global num mercado é superior à

rocura global nesse mercado), foi necessário aos profissionais de marketing reorientar a sua

tenção e suprir-se de mais ferramentas, desenvolver novas metodologias e criar novos

adrões e métricas de análise e diagnóstico.

a verdade, hoje em dia, o marketing não é mais uma técnica de comercialização dos

produtos nos mercados de destino. O marketing evoluiu para áreas completamente distintas

das que lhe deram origem, interaginado com o todo das organizações.

Percebe-se que cada vez mais as empresas buscam ganhar uma fatia maior do mercado,

manter e ganhar novos clientes, com isso elas desenvolvem planos de marketing, muitas das

vezes para criar valor superior para seus clientes. Essas ações de marketing, quando efetivas,

trazem bons resultados para a empresa.

As empresas atuantes no mercado brasileiro altamente competitivo buscam a chamada

vantagem competitiva, que é a capacidade da empresa de apresentar, em um ou mais itens, um

desempenho que os concorrentes não podem alcançar, segundo KOTLER; KELLER (2006,

p.149).

Atualmente os profissionais de marketing vêem a criação de valor para os clientes como um

grande diferencial competitivo, onde o valor é a avaliação feita pelo cliente da utilidade de

uma oferta de produto ou serviço com base na sua percepção de custo-beneficio, sendo que o

cliente também faz uma avaliação subjetiva da marca, ou seja, tanto a criação de valor para o

cliente quanto o valor recebido da marca se tornam importantes quando os produtos e serviços

se tornam menos diferenciados, possuindo assim um impacto emocional maior.

Os profissionais de marketing levam em consideração também o índice de lembranças do

consumidor em relação a marca, se tornando um indicador relevante para ajudar a classificar a

atuação de marketing. As empresas usam ferramentas de comunicação como aliados nessa

busca de criação de valor.
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No ano de 2008, assistiu-se ao processo de fusão de dois grandes bancos com forte atuação

nacional: Banco Itaú e Unibanco. Com essa fusão do Itaú e Unibanco formarou-se o maior

banco do país e o maior grupo financeiro do Hemisfério Sul. Segundo comunicado divulgado

pelos bancos, o valor de mercado fez com que esse novo grupo fique situado entre os 20

maiores do mundo, serão aproximadamente 4.800 agências e postos de atendimento

(representando 18% da rede bancária) e 14,5 milhões de clientes de conta corrente (18% do

mercado). Essa situação chamou a atenção para a pesquisa deste trabalho, onde foi possível

analisar algumas variáveis do escopo de estudo de marketing, apresentadas na Revisão

Teórica desse trabalho, voltado para a criação de valor. Uma fusão representativa como essa

desperta o interesse por um estudo mais aprofundado a respeito das ações de marketing dos

bancos brasileiros.

Este trabalho fez análise de algumas variáveis encontradas tanto no Marketing Operacional

quanto no Marketing Estratégico, visando a criação de valor como diferencial competitivo. O

objeto dessa análise está situado no mercado nacional no segmento financeiro. São os cinco

maiores bancos do Brasil, com agências espalhadas por todo o território, sendo eles: Banco

Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, ABN Arnro Real e Unibanco. O estudo compreende

um período do ano de 2003 ao ano de 2007.

O problema de pesquisa que orientou este trabalho é como as empresas vêem gerenciando a

criação de valor como diferencial competitivo nos últimos cinco anos, conquistado pela

aplicação de algumas variáveis encontradas nos conceitos de marketing operacional e

marketing estratégico, variáveis essas apresentadas na Revisão Teórica desse trabalho. A

partir deste ponto foi possível fazer uma análise comparativa e verificar como as empresas

trabalham a questão do marketing para obter seu diferencial competitivo.

Tendo como objetivo geral, a pesquisa analisou as ações de marketing de cada banco, nos

respectivos anos e avaliou a validade dos esforços de marketing. Como objetivo específico

analisou-se cada ação abordada e um cruzamento das informações coletadas para assim se

atingir um maior grau de detalhamento do estudo; os dados foram analisados e interpretados

com base na teoria levantada e no contexto organizacional das empresas; e por conseguinte

chegou-se a uma conclusão mais acertada da efetividade da criação de valor no diferencial

competitivo dos bancos no mercado brasileiro.

O trabalho começa com uma revisão teórica dos conceitos abordados, apresenta o problema

em questão, expõe a metodologia de pesquisa utilizada, caracteriza os bancos estudados, faz

uma análise descritiva individual de cada banco, análise por período e por fim analisa as

variáveis, concluindo com as considerações finais.



8

,." ,
PARTE II - REVISAO TEORICA

essa parte serão apresentados os conceitos de estudo deste trabalho. Foi pesquisado diversos

autores que abordassem os conceitos em questão de modo que se possa ter um alicerce de

sustentação para o estudo.

Esse estudo abordou o estudo de marketing dividido da seguinte forma: marketing

operacional e marketing estratégico. O marketing operacional é focado nos meios táticos,

atuando sobre o produto, o preço, a praça e a promoção, também conhecidos como os 4 P' s de

marketing. Já o marketing estratégico busca situar a empresa no mercado onde ela atua,

buscando ações estratégicas aliadas as ações operacionais buscando uma ação mais completa

do marketing da empresa.

Para esse estudo, somente os conceitos de promoção e praça são abordados no marketing

operacional; e no marketing estratégico são abordados os conceitos de valor da marca, criação

de valor e índice de lembrança (Top of Mind).

2.1 - MARKETING OPERACIONAL

No nível operacional, o marketing procura os recursos humanos, financeiros e produtivos

necessários para viabilizar a implantação das estratégias corporativas e das unidades de

negócios. WEBSTERapudVALDÉS (2003, p.69).

Segundo LAMBIN apud CEZARINO; CAMPOMAR (2004, p.5) marketing operacional é o

braço comercial da empresa, centrado na realização de um objetivo de volume de vendas que

se apóia nos meios táticos retirados da política de produto, praça, preço e promoção. Sua

função essencial é criar volume de vendas e seu vigor é essencial com fator decisivo de

desempenho da empresa. Portanto, para ser efetivo e rentável, o marketing operacional deve

se apoiar em uma reflexão estratégica acerca das necessidades do mercado e sua evolução.

Seu horizonte é de curto e médio prazo e sua ação tem caracterização de reação perante os

acontecimento e oportunidades já existentes.

Em qualquer organização, a ação operacional conjunta, de relações públicas e de marketing,

deve subordinar-se aos condicionantes estratégicos da administração, quais sejam: a definição

da missão, escopo e objetivos da organização, a análise dos ambientes interno e externo e a

formulação de estratégias, segundo TOLEDO; FORTES (1989, p.3).
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Para KOTLER; KELLER (2006, p.17), a tarefa do profissional de marketing é delinear

atividades de marketing e montar programas de marketing totalmente integrados para criar,

comunicar e entregar valor aos consumidores. O programa de marketing consiste em

numerosas decisões quanto às atividades de marketing de aumento de valor a serem usadas.

As atividades de marketing podem assumir muitas formas. Uma maneira tradicional de

descrevê-Ia-s é em termos do mix (ou composto) de marketing, que vem sendo definido como

o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para perseguir seus objetivos de

marketing. McCarthy classificou essas ferramentas em quatro grupos amplos que denominou

os 4Ps do marketing: produto, preço, praça (ou ponto-de-venda) e promoção (do inglês

product, price, place e promotion).

A Ilustração 1 mostra as variáveis específicas de marketing sob cada P. Decisões de mix de

marketing devem ser tomadas para que se exerça influencia sobre os canais comerciais, bem

como sobre os consumidores finais.

·x e arke· 9 1
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Dustração 1 - Os 4P's do mix de marketing
FONTE: KOTLER; KELLER, 2006, p. 17.

A Ilustração 2 mostra um mix de ofertas de produtos, serviços e preços, com a utilização de

um mix de comunicação, formado por propaganda, promoção de vendas, eventos e

experiências, relações públicas, marketing direto e vendas pessoais - tudo com o objetivo de

alcançar os canais de distribuição e os clientes-alvo.
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Dustração 2 - Estratégia de mix de marketing
FONTE: KOTLER; KELLER, 2006, p. 18.

Uma empresa pode alterar seu preço, o tamanho de sua força de vendas e suas despesas com

propaganda no curto prazo, mas ela só pode desenvolver novos produtos e modificar seus

canais de distribuição no longo prazo. Dessa maneira, no curto prazo, a empresa geralmente

realiza menos mudanças de mix de marketing de um período para outro que a variedade de

decisões pode sugerir.

Os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem das ferramentas de marketing

disponíveis para influenciar compradores. Do ponto de vista de um comprador, cada

ferramenta de marketing é projetada para oferecer um beneficio ao cliente. Sugeriu-se então

que os 4Ps do vendedor correspondem aos 4Cs dos clientes, conforme apresentado (Quadro

1).

Quadro 1 - Os 4P's Projetados para Oferecer Benefícios aos Clientes
4 P's 4 C's

Produto Cliente (solução para o)
Preço Custo (para o cliente)
Praça Conveniência

Promoção Comunicação
FONTE: KOTLER; KELLER 2006, p. 17.
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2.1.2 - Objetos de Análise do Marketing Operacional

2.1.2.1 - Praça

Uma empresa deve identificar, recrutar e ligar os vários facilitadores de marketing

para suprir o mercado-alvo com seus produtos e serviços de maneira eficiente.

Dentro do mix dos 4P's encontrado no marketing operacional está a praça, uma das

variáveis estudada neste trabalho. Segundo KOTLER (2000, p. 109), a praça ou

distribuição inclui as várias atividades que a empresa empreende para tomar o

produto ou serviço acessível e disponíveis para os consumidores-alvo.

Para DIAS (2003, p. 126), o produto (ou serviço) precisa estar acessível, disponível,

e deve ser facilmente adquirido pelo cliente no momento em que ele decide comprá-

lo. Para que isso aconteça, é fundamental que a empresa tenha feito antes um

mapeamento da distribuição e decidido sobre níveis desejáveis de penetração e

ocupação de mercado.

No mapeamento estão incluídas as tarefas de quantificar os pontos de venda

disponíveis nos diferentes segmentos geográficos mapeados.

Penetração e ocupação definem a "intensidade de presença" e a participação de

mercado pretendida. Quanto maior o nível de ocupação de mercado pretendido,

maior será a "força" mercadológica que a empresa terá nesse segmento.

Uma das características dos serviços é que produção e consumo ocorrem

simultaneamente. Por isso, segundo LAS CASAS (2006, p. 295), a empresa em

princípio, deve estar próxima de seus clientes, independentemente de onde esteja

estabelecido. As empresas devem estar presentes nos mercados onde desejam atuar.

A praça ou local onde estão instaladas as empresas podem se tomar um diferencial

para os clientes, uma vez que quanto mais presente no mercado, mais acessíveis

estão aos clientes.

2.1.2.2 - Propaganda

Segundo SHIMP (2002, p.32), a propaganda envolve comunicação de massa através

de jornais, revistas, rádio, televisão e outros veículos (quadros de avisos, Internet,

etc.) ou comunicação direta, que é dirigida a cada cliente business-to-business ou
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consumidor final. Ambas as formas de propaganda são pagas por um patrocinador

identificado (o anunciante), mas são consideradas corno não-pessoal porque a

empresa patrocinadora está se comunicando simultaneamente com receptores

múltiplos, talvez milhões deles, e não com urna única pessoa ou um pequeno grupo.

A propaganda direta para o cliente, tanlbél11chamada de marketing de banco de

dados, tem enfrentado um enorme crescimento nos últimos anos devido à eficácia

das comunicações dirigidas e da tecnologia de computador, que toma isso possível.

Para KOTLER; ARMSTRONG (2003, p. 377), a propaganda pode atingir massas de

compradores geograficamente dispersos a um custo baixo por exposição e permite

que a empresa vendedora repita a mensagem muitas vezes. Por exemplo: a

propaganda pela televisão pode alcançar públicos descomunais. Além do alcance que

tem, a propaganda em grande escala passa algo positivo sobre o porte, a popularidade

e o sucesso da empresa vendedora. Devido à natureza pública da propaganda, os

consumidores tendem a ver produtos anunciados como mais legítimos. A propaganda

também tem muita força de expressão - permite que a empresa dramatize seus

produtos por meio do uso artístico de elementos visuais, textos, som e cor. Por um

lado, ela pode ser utilizada para construir uma imagem duradoura para um produto

(como os anúncios da Coca-Cola). Por outro lado, pode desencadear vendas rápidas

(como quando as Casas Bahia anuncia uma liquidação de fim de semana). A

propaganda também tem algumas deficiências. Embora alcance muitas pessoas

rapidamente, ela é impessoal e não consegue ser tão diretamente persuasiva quanto

os vendedores da empresa. Na maior parte dos casos, pode produzir apenas uma

comunicação unilateral com o público, e este não se sente na obrigação de prestar

atenção nem de responder. Além disso, pode ter um custo muito elevado. Embora

algumas formas, como a propaganda por jornais e por rádio, possam ser executadas

com orçamentos menores, outras, como a propaganda por redes de televisão., exigem

orçamentos muito elevados.

Para KOTLER~ KELLER (2006., p.533), propaganda é qualquer forma paga de

apresentação e promoção não pessoais de idéias, mercadorias ou serviços por um

anunciante identificado.
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2.1.2.3 - Promoção de Vendas

Para SHIMP (2002, p.32), a promoção de vendas consiste em todas as atividades de

marketing que tentam estimular uma ação rápida do comprador ou a venda imediata

de um produto, e já a propaganda é projetada para atingir outros objetivos, tais como

gerar consciência de marca e influenciar atitudes do cliente. A promoção de vendas é

voltada tanto para o comércio (atacadistas e varejistas) como para os consumidores.

A promoção de vendas orientada para o comércio inclui a utilização de vários tipos

de concessões para estimular a resposta de atacadistas e varejistas. A promoção de

vendas orientada para o consumidor envolve o uso de cupons, prêmios, amostras

grátis, concursos, descontos e outras modalidades.

Para KOTLER; ARMSTRONG (2003, p. 377), a promoção de vendas abrange um

amplo sortimento de ferramentas - cupons, concursos, descontos, prêmios e outras -

todas com muitas qualidades exclusivas. Atraem a atenção do consumidor, oferecem

fortes incentivos à compra e podem ser utilizadas para dramatizar as ofertas dos

produtos e turbinar vendas em declínio. As promoções de venda incitam e

recompensam a resposta rápida - enquanto a propaganda diz "Compre nosso

produto", a promoção de vendas diz: "Compre-o agora". Entretanto, os efeitos da

promoção de vendas normalmente têm vida curta e quase sempre não são tão

eficazes quanto a propaganda ou a venda pessoal na criação de preferência de marca

duradouro.

Para KOTLER; KELLER (2006, p.533), promoção de vendas é uma variedade de

incentivos de curto prazo para estimular a experimentação ou a compra de um

produto ou serviço.

2.1.2.4 - Publicidade

Para SHIMP (2002, p.32), a publicidade, como a propaganda, descreve as

comunicações não-pessoais para o público de massa; mas, ao contrário da

propaganda, a companhia patrocinadora não paga pelo tempo ou pelo espaço da

propaganda. A publicidade normalmente assume a forma de novos itens ou

comentários editoriais sobre os produtos ou serviços de uma empresa. Esses itens ou

comentários recebem espaço grátis de publicação ou divulgação porque os

representantes dos veículos consideram a informação pertinente e interessante para
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seu público. E nesse sentido que a publicidade não ué paga" pela empresa que recebe

seus beneficios.

Para KOTLER; ARMSTRONG (2003, p. 377), a publicidade tem muita

credibilidade - novos eventos, histórias e características parecem muito mais reais e

dignos de crédito aos olhos dos leitores do que os anúncios. A publicidade também

pode alcançar muitos clientes potenciais que evitam vendedores e anúncios - a

mensagem chega aos compradores como "notícia" e não como comunicação

direcionada para vendas. Como a propaganda, a publicidade pode dramatizar uma

empresa ou um produto. Os profissionais de marketing tendem a subutilizar a

publicidade ou a utilizá-la como uma derradeira idéia. No entanto, quando bem

pensada, uma campanha de publicidade, utilizada juntamente com outros elementos

do mix de promoção, pode ser muito eficiente e econômica.

Para KOTLER; KELLER (2006, p.533), a publicidade compreende uma variedade

de programas elaborados para promover ou proteger a imagem de uma empresa ou

de seus produtos.

I,

,
2.2 - MARKETING ESTRA TEGICO

,
Muitas companhias mantém departamentos de marketing com funções apenas operacionais. E

preciso mudar esta postura e compreender a importância do marketing como propositor de

estratégias empresariais e táticas de mercado, com equipes estruturadas e com competências

específicas para sua realização.

O marketing estratégico é a visão sistemática da empresa acerca do mercado onde atua. O

posicionamento e a segmentação são as ferramentas chave para a efetividade desse processo.

O marketing nas organizações impõe um duplo trabalho por parte da empresa. O marketing

estratégico pressupõe a análise sistemática e permanente das necessidades de mercado e

desenvolvimento de conceitos e produtos com bom desempenho destinados a grupos de

compradores específicos e que apresentam qualidades distintivas que os diferenciam dos

concorrentes imediatos, assegurando deste modo ao produtor uma vantagem concorrencial

duradoura e defensável, segundo LAMBIN (2000, p. 06). Enquanto o marketing operacional

se refere à organização de desenvolvimento cujo objetivo é dar a conhecer e valorizar junto

aos compradores as qualidades distintivas reinvidicadas pelos produtos oferecidos, reduzindo

assim os custo de prospecção dos compradores.
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Abre-se, neste sentido, uma grande discussão acerca do tipo de estratégias de negócios

utilizadas. Duas abordagens teóricas as classificam diferentemente. Baseando-se em toda obra

de PORTER (1989) pode-se afirmar que existem as chamadas estratégias puras como

diferenciação, liderança em custo e foco ou concentração, enquanto que por KOTLER apud

CEZARINO; CAMPOMAR (2004, p.5) as respectivas classificações são denominadas de

marketing diferenciado, não diferenciado e marketing concentrado. A diferença entre elas são

considerações com pontos de vista distintos, porém ambas acordam no sentido que a

competição é uma luta e que a principal arma utilizada é a estratégia competitiva. Esta, para

ser sustentada, tem que guardar uma vantagem competitiva que se baseia basicamente em

relacionamento e fidelização dos clientes para criar valor final.

KOTLER apud CRESCITELLI; COELHO (2006, p.2) descreve que o ponto central do

marketing estratégico é descrito como "SAP": Segmentação, escolha do Alvo e

Posicionamento. O objetivo da segmentação é agrupar pessoas que possuam necessidades e

desejos semelhantes para focar os esforços de marketing melhorando a posição competitiva da

empresa além de alinhar as estratégias às competências da mesma. O Posicionamento é a

contrapartida da segmentação e ambos representam as contribuições mais importantes que o

marketing oferece à gestão estratégica. Segundo HOOLEY; SAUNDERS (1996, p. 237), a

segmentação e o posicionamento são inseparáveis. Enquanto a segmentação identifica grupos

homogêneos de clientes potenciais, a pesquisa de posicionamento mostra como estes clientes

percebem os produtos e serviços concorrentes. Tanto a segmentação quanto o posicionamento

são, portanto, meios de aumentar a nitidez de um quadro que mostra como os clientes podem

ser agrupados em um determinado mercado e como esses clientes agrupam os produtos e

serviços oferecidos.

Segundo LAMBIN (1989, p.7), o marketing estratégico se apóia na análise das necessidades

dos indivíduos e das organizações.

Baseado nesse conceito de Marketing Estratégico, este trabalho analisará as variáveis de

Valor da Marca no Mercado, Top of Mind (Índice de Lembrança dos Consumidores) e o

Número de Clientes Correntistas.
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2.2.1 - Objetos de Análise do Marketing Estratégico

2.2.1.1 - Valor da Marca e seus Efeitos no Consumidor

Os comunicadores de lllarketing, enl suas várias especialidades I' 11··,'·
pUOllclta IOS~

vendedores, profissionais de relações públicas, etc.), desenvolvem e transmitem

mensagens referentes a diferentes tipos de objetos: produtos, serviços, lojas, eventos

e até pessoas. Embora esses termos englobem tipos diferentes de objetos de

marketing,um termo será suficiente para resumir os significados que descrevem

todas as formas de obletos de marketing. Esse termo é "marca".
-y ~.

Para SHIMP (2002, ps.32 e 33), é fundamental que se entenda completamente que o

termo "marca" é uma forma conveniente (e aorooriada) vara descrever qualauer
" .ã...l.. ,,"..i... ..•. ..••

objeto de esforços orquestrados de marketing. Uma marca bem-conhecida e

resoeitada é um ativo inestimável. As marcas desemoenham diversos oaoéis vara as.ã.. ..i. ~..i. À..

empresas que as comercializam. Um importante papel econômico é permitir à

emoresa atingir economias de escala ao oroduzir uma marca em auantidade de..M.......... ..l. ..i.

massa. Outro papel econômico inestimável é que uma marca de sucesso pode criar

barreiras para a entrada de concorrentes que possam querer lançar suas próprias

marcas. As marcas também desempenham um papel estratégico importante ao

fornecer os principais meios para diferenciar a oferta de uma empresa das marcas

concorrentes. Uma imagem de marca forte permite ao fabricante ganhar vantagem

sobre os varejistas e outros intermediários de marketing. Da perspectiva do

consumidor, marcas respeitadas oferecem a garantia de um desempenho consistente e

fornecem os beneficios (como status ou prestígio) aue o consumidor busca ao, .::. :...-:.! ~

comprar determinados produtos ou marcas. Mais do que isso., uma marca é um

acordo com o consumidor. e a simoles mencão de seu nome Qera expectativas sobre- .1. > __ -.;..

o que ela trará em termos de qualidade, conveniência, status e outras considerações

imoortantes em comoras.
1 ~

Segundo KOTLER~ KELLER (2006, p.271), o poder de uma marca está naquilo que

os ciientes vêem. iêem. escutam. aorendem. oensam e sentem sobre ela ao 10nQodo... . .!. ' ~ ••••..

tempo. Em outras palavras., o poder de uma marca está na mente de clientes reais ou
. • "" • t •. •.• • ••DotenclalS e na sua exoerlenCla Olreta ou lnOlreta com ela.~ ~

"Para K~~FERER apll!} CORTE-F~,,~ (2007, p.2) ao nível do valor da marca está

relacionado com dois tàctores: com o conceito de quota da mente d0 consumidor e
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com a distinção entre activos da marca e valor financeiro da mar a. esta

perspectiva a questão fundamental na análise do valor da marca é a '''q o a da mente"

dos consumidores que a marca adquire. O valor da marca decorre da sua ca ac·dade

de se tomar algo com significado e único junto dos consumidores. Este T or ode

estar baseado em atributos tangíveis e intangíveis.

2.2.1.2 - Criação de Valor da Marca e Criação de Valor para o Cliente

Segundo CHURClllLL; PETER (2003, ps. 13 a 15), o marketing voltado para o

valor é baseado numa visão simples do motivo que leva clientes a comprar produtos

e serviços. Como mostrado na Ilustração 3, o valor para o cliente é a diferença entre

as percepções do cliente quanto aos beneficios da compra e uso dos produtos e

serviços e os custos em que eles incorrem para obtê-los. O marketing voltado para o

valor pressupõe que os clientes que estejam dispostos e sejam capazes de realizar

trocas o farão quando (1) os beneficios das trocas excederem os custos e (2) os

produtos ou serviços oferecerem um valor superior em comparação com outras

opções.

Valor Superior
para o Cliente -

Beneficios
Percebidos - Custos

Percebidos-

Dustração 3 - A Equação do Vator
FONTE: CHURClllLL; PElER (2003, P 14).

Segundo SHIMP (2002, p.218), o objetivo da comunicação de marketing é aumentar

o valor das marcas de uma empresa. O valor de uma marca é aumentado do pelas

comunicações de marketing que criam consciência de marca e geram associações

favoráveis, fortes e talvez únicas na memória dos consumidores entre a marca e suas

características e beneficios. Quando a propaganda e outras formas de comunicações

de marketing criam mensagens únicas e positivas, uma marca se toma diferenciado

das ofertas competitivas e é relativamente isolada de futuras concorrências de preço.

"A propaganda forte representa um depósito no banco do valor de marca". Essa
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expressão inteligente capta muito bem o processo de valorização da marca peran ,eo

mercado.

Para KOTLER (2000, p.427), as marcas variam quanto a seu poder el r o

mercado. Em um extremo estão marcas que não são conhecidas pela mai rOa do

compradores. Em seguida vêm as marcas que têm bom nível de conscien i -o e

marca. Depois, as marcas com alto grau de aceitabilidade de marca. ! :a

daquelas que possuem alto grau de preferência de marca. Por fim, existem

que possuem um alto grau de fidelidade à marca.

O patrimônio de marca relaciona-se diretamente ao número de clientes. Ta

relaciona, ao grau de reconhecimento da marca, à qualidade percebida da I

fortes associações emocionais e mentais e a outras propriedades como a

marcas comerciais e relacionamento nos canais.

Um alto valor de marca fornece uma série de vantagens competitivas:

• A empresa terá os custos de marketing reduzidos devido à conscien iz ...

fidelidade do consumidor em relação à marca.

• A empresa terá mais poder de negociação com os distribuidores e

porque os consumidores esperam que eles tenham a marca.

• A empresa pode cobrar um preço maior do que o de seus concorre

a marca tem maior qualidade percebida.

Para KOTLER; KELLER (2006, p.270), é o valor agregado atribuído a r ~-'''''''J.'J

serviços. Esse valor pode se refletir no modo como os consumidores pen a

e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mer_ "",.'IJ

lucratividade que a marca proporciona à empresa. O valor da marca é um o,

ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro para a em r

A criação de valor é a visão de fora para dentro, é a visão de valor so '

do cliente. Este ponto de vista norteia os aspectos de criação de valor~e

questão do valor sob a ótica do cliente., que oscila sempre entre duas a

e/ou eficácia, segundo MAGRET A; STONE apud OLIVEIRA (200 p. ~o .
Os clientes ao comprarem um produto novo, podem perceber ou nào ai ele

produto pode melhorar uma situação ou resolver um problema. s em re a

com suas ações de marketing objetivando que os clientes possam er be a r

beneficios em seus produtos e assim comprá-los.
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Uma empresa também pode tomar ações de marketing baseadas nos seus

concorrentes, fazendo comparações de seus· produtos com os produtos de seus

concorrentes. Os clientes têm diversas formas de lidarem com seus problemas, tendo

por vezes opções a escolher.

Ainda CHURCHILL; PETER (2003, ps. 13 a 15) o marketing voltado para o valor

não vê os clientes como máquinas que calculam precisamente a soma de todos os

beneficios e subtraem desse número a soma de todos os custos de uma transação. A

equação de valor é simplesmente uma representação útil da idéia de que beneficios

têm efeitos positivos e custos têm efeitos negativos sobre o valor. O marketing

voltado para o valor sugere que os clientes muitas vezes consideram vários

beneficios e custos ao tomar decisões de compras, provavelmente de uma maneira

pouco estruturada. Em algumas situações, como as compras importantes ou as

organizacionais., os clientes podem avaliar atentamente uma série de beneficios e

custos em suas decisões.

Os clientes têm muito de comparar a satisfação que tiveram com compras passadas

de produtos ou serviços e fazem pouco ou nenhuma ·avaliação do valor das outras

opções possíveis no mercado. Por isso é muito caro e dificil para os profissionais de

marketing das empresas atrair novos clientes e por isso, mais ainda, importante se faz

que mantenham seus clientes atuais. Há outros casos em que clientes baseiam suas

compras apenas por generalizações amplas que dizem sobre a empresa.

O marketing voltado para o valor pressupõe que diferentes clientes podem avaliar o

mesmo produto de maneiras diferentes, ter percepções diferentes acerca do me mo

serviço e que as avaliações de valor dos clientes podem mudar ao longo do tempo e

em diferentes situações. Um dos maiores desafios de marketing é fazer os cliente

mudarem entre marcas concorrentes.

CHURCmLL: PETER (2003, ps.15 a 18) classificam quatro tipos co UI ;e

beneficios que os clientes podem receber da compra de um produto o' e

quatro tipos de custos que podem tentar reduzir:

Tipos de beneficios:

• Beneficios funcionais: são beneficios tangíveis de se obter prod' I os e

serviços. Compradores organizacionais citam os beneficios funcionai como



20

sua principal preocupação e os clientes compram ou alugam produtos, como

carros ou equipamentos, basicamente por seus beneficios funcionais.

• Beneficios sociais: são respostas positivas que os clientes obtêm das outras

pessoas por comprar e usar determinados produtos e serviços.

• Beneficios pessoais: são os bons sentimentos que os clientes experimentam

pela compra, propriedade e uso de produtos ou pelo recebimento de serviços

• Beneficios experimentais: eles refletem o prazer sensorial que os clientes

obtêm de produtos e serviços.

Muitos produtos têm o potencial de proporcionar os quatro tipos de beneficio aos

clientes. Os profissionais de marketing voltados para o valor podem aumentar os

beneficios para os clientes a fim de criar um valor superior

Tipos de Custos:

• Custos monetários: referem-se à quantidade de dinheiro que os clientes

devem pagar para receber produtos e serviços. Muitos compradores

organizacionais consideram os custos monetários como um critério primário

de decisão.

• Custos temporais: o tempo é valioso para a maioria das pessoas, portanto é

importante observar o tempo que as pessoas levam para comprar produtos ou

até mesmo esperar que eles sejam reparados ou consertados.

• Custos psicológicos: estes envolvem a energia mental e a tensão incorridas na

realização de compras importantes e na aceitação dos riscos de que os

produtos e serviços podem não ter o desempenho esperado.

• Custos comportamentais: a compra de produtos ou serviços geralmente

requer algum nível de atividade fisica do cliente e quanto menor for, me hor.

A Ilustração 4 mostra bem essa classificação e a relação desses quatro tipos comuns

de beneficios que os clientes podem receber da compra de um produto ou serviço e

os quatro tipos de custos.
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•

Dustração 4 - Criando valor para os clientes
Fonte: CHURCmLL e PETER (2003, P 16).

A Ilustração 5 mostra que a oferta de um valor superior para os clientes po e ~_JL •.I'L

los satisfeitos ou mesmo encantados. Isso pode conduzir a fidelidade e por fi

levar a relações duradouras e lucrativas entre clientes e empresas.

Valor
Superior para

o Cliente

Sati açaoe
azer do

C -ente

Fidelidade
do Cliente

Dustração 5 - As con qüências de um valor superior para os client
FONTE: CHURCmLL; PETER (2003, P 18).

o marketing voltado para a criação de valor é projetado para oferecer _.&.&...Il_

orientação para as organizações alcançarem seus objetivos.

2.2.1.3 - Top ofMind

o Top of Mind é uma pesquisa de lembrança de marcas feita pelo

começou em 1991, quando pesquisou os nomes mais conhecidos em

produtos. Hoje são 41 categorias de produtos e serviços pesquisado .

inicial dos pesquisadores é "Qual a primeira marca que lhe vem à ca

das respostas são conhecidas as marcas mais lembradas p

independente das categorias. As mais citadas estão na categoria Top o

são investigadas as marcas mais lembradas em cada categoria.
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Segundo informado pelo DAT AFOLHA no site, a pesquisa é um levantamento

estatístico, por amostragem estratificada, com sorteio aleatório. O conjunto da

população adulta do país é tomado como universo da pesquisa e dividido

inicialmente em quatro sub-universos, que representam as regiões geográficas Sul,

Sudeste., Nordeste e Norte/ Centro-Oeste. A pesquisa é dividida em amostras

distintas, denoIJlinadas amostras A e B. O levantamento é realizado em um período

determinado junto à população a partir dos 16 anos de idade em 172 municípios,

distribuídos por todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro decorrente

desse processo de amostragem é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos,

dentro de um nível de confiança de 95%. Isto significa que se fossem feitos 100

levantamentos com a mesma metodologia, em 95 os resultados estariam dentro da

margem de erro prevista. Essa pesquisa é uma realização da gerência de Pesquisas de

Opinião do Datafolha.

2.3 - DIFERENCIAL COMPETITIVO NAS EMPRESAS
,

De acordo com VALDES (2003, p. 71), observou-se nas últimas décadas um esforço

acadêmico crescente para desenvolver novos instrumentos de análises estratégicas, buscando

contribuir para os processos de tomada de decisão da empresa. Neste contexto, o processo

estratégico de marketing repousou sobre vários conceitos inter-relacionados, cuja base era o

desenvolvimento de instrumentos que permitiam à empresa a configuração e manutenção da

vantagem competitiva.
,

Para PORTER apud VALDES (2003, p.71) a vantagem competitiva surge fundamentalmente

do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o cu to de

fabricação da empresa. A criação de valor para um produto ou serviço fornece a diferen a

entre a oferta de uma firma e a das outras. Valor pode ser criado de várias maneiras, como um

serviço excepcional, serviços agregados, características próprias de desenho do prod to

métodos de excelência em distribuição e componentes e matérias-primas de ualidade
.

superIor.

Um modelo muito utilizado como instrumento básico de análise de competitividade é o da

cadeia de valor de Porter, segundo PORTER apud KOTLER~ KELLER (2006, p.37)

conforme Ilustração 6.
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Dustração 6 - Cadeia de Valor
Fonte: PORTER apud KOTLER; KELLER (2006, p.37).

A cadeia de valor de Porter inclui as atividades que geram valor ao cliente. Ela revela formas

de obtenção vantagem competitiva pelas diferenças das atividades primárias limites entre

logística, operações, marketing, vendas e serviços. As secundárias incluem compras,

tecnologia, RH e a estrutura da firma.
,

Para HAMEL; PRAHALAD apud VALDES (2003, p.73) este conceito se estende até a

definição das competências essências (core competencies) ressaltando que cada organização

têm uma vocação especial e uma maneira específica de coordenar sua cadeia de valor. ão

conhecimentos coletivos nas diversas formas de coordenar habilidades produtivas e integrar

múltiplas correntes e tecnologias.

2.4 - AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE MARKETING

Uma tarefa importante da pesquisa de marketing é avaliar a eficiência e a eficácia -.-.L,jO

atividades de marketing, cujos profissionais estão cada vez mais sendo responsabilizado or

seus investimentos e devem estar preparados para justificar seus gastos para a

administração. Em um levantamento recente da Accenture, segundo GAFFNEY (p. 9

70 por cento dos executivos de marketing declararam que não tinham conhece O e

controle sobre o retorno de seus investimentos em marketing. Outro estudo

AMBLER apud KOTLER; KELLER (2006, p.114), revelou que 63 por cento dos e

do
• o

da alta administração estavam insatisfeitos com o sistema de mensuração de desempenho do

marketing e gostariam que o departamento fornecesse estimativas anteriores e po erior,e a

seus programas. Com os custos de marketing já elevados e em contínuo crescimento, a alta

administração está cansada de ver o que chama de desperdício de marketing - produtos o os
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fracassados e campanhas publicitárias perdulárias, excesso de visitas de representantes e

promoções caras, incapazes de aumentar as vendas.

A pesquisa de marketing pode ajudar a solucionar essa crescente necessidade de ontrole.

Segundo KOTLER; KELLER (2006, p.115), existem duas abordagens complementares para

medir a produtividade do marketing são: (1) indicadores para avaliar os efeitos do mar eting e

(2) modelos de mix de marketing para prever relações de causa e efeito e como a ati idade de

marketing afeta os resultados.

2.4.1- Indicadores para Avaliar os Efeitos de Marketing

Os profissionais de marketing empregam uma ampla variedade de medidas para avaliar

os efeitos de seu trabalho. Por indicadores de marketing entende-se um conjunto de

medidas que ajudam as empresas a quantificar, comparar e interpretar o desempenho de

seu marketing. Esses indicadores podem ser usados pelos gerentes de marca para

planejar programas de marketing e pela alta administração para decidir sobre alocações

financeiras. Quando os profissionais de marketing conseguem estimar a contribuição

das atividades de marketing para a receita, têm mais condições de justificar o valor dos

investimentos para a alta administração.

Muitos indicadores de marketing dizem respeito ao cliente - sua atitude e

comportamento, por exemplo. Outros dizem respeito à marca - participação de mercado,

nível de preço ou lucratividade. As empresas também podem monitorar um conjunto

extenso de indicadores internos.
,

Este trabalho ficará restrito aos indicadores externos, como o Top of Mind (Indice de

Lembrança dos Consumidores) e o Número de Clientes Correntistas, pois esses

indicadores são mais evidentes para essa pesquisa.

2.4.2- Modelos de Mix de Marketing para Prever Relações de Causa e Efeito

Este trabalho analisará as relações entre os indicadores Praça e Promoção, do mix dos 4

p's citados no Referencial Teórico, e seus efeitos, assim como a relação da atividade de

marketing e os resultados obtidos pelos bancos nos últimos anos, como o Valor da

Marca, Número de Clientes, Top ofMind e Lucro Líquido, neste último conceito Chon

e Sparrowe expõe a relação do cliente com o lucro.
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"Se nós satisfazemos nossos clientes, mas falhamos em

satisfazer nosso negócio, logo estaremos falidos. Se

obtivermos lucro, mas falharmos na satisfação dos

clientes, logo estaremos sem clientes" (CHO e

SPARROWE, 2003, p. 9).

As empresas devem buscar satisfazer seus clientes, mas também devem buscar os

resultados na forma de lucro para seu negócio, de forma que uma coisa não existe sem a

outra, fundamentando a importância da criação de valor para o cliente.

O lucro é a rentabilidade obtida em função do confronto entre as receitas e os ga tos

sendo o lucro uma medida de eficiência do empreendimento. Ele permite a remunera ão

do capital investido, assim como o cumprimento dos objetivos sociais da empresa. Para

BOEGER (2005, p. 31), lucro líquido é o resultado final da atividade, ou seja, é o lucro

já deduzido do Imposto de Renda. O lucro líquido geralmente diminui com a falta de

controles, mas também dimiIUli quando os controles custam mais do q e e e

economizam. O lucro líquido aumenta quando os controles adequados acabam com

desperdício e perdas dentro do ambiente de trabalho.

2.4.3- Análise de Despesas de arketing em Relação aos Resultados

O controle do plano anual exige a garantia de que a empresa não está gastando

para atingir suas metas de vendas. O principal índice a examinar é a relação de e

marketing/receita.

A gerência precisa monitorar esses índices. Normalmente, eles apresentam

flutuações que podem ser ignoradas, mas flutuações fora da faixa normal são e

preocupação. KOTLER; KELLER (2006, p.119) mostra as flutuações de u

para outro em cada razão podem ser rastreadas em um gráfico de con o e

Gráfico 1. Esse gráfico mostra que a razão entre as despesas de propagand e a

flutua normalmente entre 8 e 12 por cento, 99 por cento do tempo. No 15° ,o I

entanto, a razão excedeu o limite superior de controle. Há duas hipóte e

explicar o que ocorreu: (1) a empresa ainda tem um bom controle de de

situação representa apenas um evento raro; (2) a empresa perdeu o con o e
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despesas e deveria procurar a causa. Se nenhuma investigação for feita para determinar

se o ambiente mudou, o risco é de que possa ter ocorrido alguma mudança real e a

empresa fique para trás. Se o ambiente for investigado, há o risco de que a investigação

não revele nada e seja um desperdício de tempo e esforço.

14~----------------------------------------------
== 12~------------------~--------------------------- .-- limite Superior
~="'O

==b()=g- 10~--------- ••...•.-------~--------- Nível Desejadoa.
~

~
l'I:l=l'I:l
~ Limite Inferior~ 8~------------------------------------------=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Período de Tempo

Gráfico 1 - Estratégia de Mix de Marketing
Fonte: KOTLER; KELLER 2006, p. 119.

o comportamento de observ.ações sucessivas, mesmo dentro dos limites superior e

inferior de controle, deveria ser monitorado. No Gráfico 1 podemos observar que o

nível da razão despesas/vendas subiu continuamente a partir do nono período. A

probabilidade de encontrar seis aumentos sucessivos no que deveriam ser eventos

independentes é de apenas 1 em 64. Esse padrão incomum deveria ter levado a uma

investigação algum tempo antes da 15a observação.
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PARTE 111- PESQUISA

- PROBLEMA DE PESQUISA

Para que as empresas consigam sobreviver no mercado atual se faz mister que seus

departamentos ajam em conjunto, um interligado com o outro. Nesse trabalho

especificamente, somente a área de marketing será explorada. Como foi proposto acima,

o marketing está subdividido em marketing operacional e marketing estratégico. Surge

entao o problema da pesquisa: qual a diferença entre marketing operacional e marketing

estratégico? Qual a importância da criação de valor para as empresas? Essa estratégia

traz resultados que representem um diferencial competitivo das empresas no mercado?

,
- METODOS DE PESQillSA

4.1 - Tipo de Pesquisa

A pesquisa foi do tipo descritiva, onde se procurou compreender a utilização de

ferramentas de marketing estratégico e ferramentas do marketing operacional, levando

em consideração a relação entre essas ferramentas e seus resultados.

Primeiramente concentrou-se numa pesquisa bibliográfica onde obteve-se diversos

materiais acerca dos diversos conceitos abordados, de diversos autores, através de

livros, periódicos e artigos.

Segundo GIL apud SILVA e MENEZES (2001, p. 21), a Pesquisa Descritiva visa

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de

coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de

Levantamento.

4.2 - Escolha do Método

A natureza do estudo classifica-se como quantitativa, justamente pelo emprego da

quantificação tanto dos dados coletados quanto no tratamento desses através de técnicas

estatísticas de padronização das informações que foram coletadas diretamente da fonte
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onde essas empresas divulgam seus resultados para o mercado buscando poder avaliar e

ver a relação com os resultados das empresas.

A pesquisa também se caracteriza pelo método comparativo, uma vez que se procurou

investigar mais de uma empresa com o objetivo de ressaltar as diferenças encontradas

nas ações de marketing e nos resultados obtidos com estas.

A utilização de ferramentas de marketing na criação de valor deixa subentendido a

busca das empresas pela obtenção de resultados cada vez mais favoráveis, ou seja, uma

forma de tornar a empresa mais competitiva e gerar mais lucros.

Esperava-se que o método de análise pudesse conter algumas delimitações quanto a

alguns dados não informados por algumas empresas do segmento analisado, por isso

optou-se pelos cinco maiotes bancos em valor de marca, buscando as características

comuns a eles, caracterizando essa amostra como intencional.

O estudo compreende também análise gráfica dos indicadores com o objetivo de

proporcionar uma análise mais visual. A análise gráfica é um tipo de análise, no caso, de

indicadores que se integra na análise técnica. Tamb.ém pode ser denominada de

"chartismo", termo derivado da expressão inglesa "chart" ou gráfico. O seu objetivo é

determinar o comportamento dos indicadores analisados e identificar os movimentos

que realizam quando há alterações de tendência. Com isso, os gráficos construídos são
,

analisados, de forma a procurar identificar a evolução dos indicadores. E uma técnica

muito importante de análise.

Na montagem dos gráficos de análise deste trabalho, buscou-se padronizar as variáveis

estudadas, uma vez que elas possuem dimensões diferentes. Foram atribuídos

coeficientes, utilizando-se de média conforme a Fórmula 1, desvio padrão conforme a

Fórmula 2 e padronização conforme a Fórmula 3. De acordo com os valores

encontrados, a foi criada uma escala e dividida em três partes igualmente divididas para

classificação das variáveis, sendo assim, ficaram classificadas como: baixo, médio e

.alto o

Abaixo estão as fórmulas utilizadas na análise:

• Média

A média é a soma de todos os valores observados (xi) dividido pelo número total de

observações (Ni), conforme a Fórmula 1~
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Fórmula 2 - Média

Onde:

JL =média dos valores

L(Xi) = somatório de todos os valores estudados

N = número de observações

• Desvio Padrão

Pode ser considerada como uma medida de variabilidade dos dados de uma distribuição

de freqüências, conforme Fórmula 2.

-J(x _Ji)2
()=-----

N-I

Fórmula 2 - Desvio Padrão

Onde:

a = desvio padrão

X = valor estudado

JL = média dos valores

N = número de observações

• Padronizar

Retorna um valor normalizado de uma distribuição caracterizada por média e desvio

padrão, conforme Fórmula 3.

z=_X_-_Ji

Fórmula 3 - Padronizar
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Onde:

X == é o valor que você deseja normalizar

(j == desvio padrão

f.1 == média dos valores

4.3 - Técnica de Pesquisa

A pesquisa teve como técnica a observação individual e constituiu-se pela coleta de

dados nos demonstrativos de resultados divulgados pelos bancos ao mercado financeiro.

Ao todo, foram analisadas seis variáveis de cinco bancos em um período de cinco anos

mais próximos, sendo as variáveis: Praça, Número de Agências, Valor da Marca, Top of

Mind, Clientes Ativos e Lucro Líquido.

As informações adquiridas acerca das variáveis estudadas foram tratadas mediante a

análise quantitativa, elaborando-se assim gráficos onde se buscou analisar a questão de

diversos ângulos para se obter conclusões mais concretas sobre os dados coletados.

Nessa análise gráfica os dados foram padronizados.

Em seguida, fora levantado os dados específicos de cada banco buscando as publicações

dos demonstrativos de resultados divulgados para o mercado no ano referente, no site de

cada banco. Outros dados foram retirados de fontes especializadas como as pesquisas do

Interbrand, Valor Econômico e Revista Exame.

4.4 - Operacionalização das Variáveis

O quadro 2 apresenta um resumo das informações necessárias para o entendimento da

análise.
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Variáveis Conceito
Unidade de

Medida

Praça (número de

agências)

Toma o produto ou serviço acessível e

disponível para os consumidores, no caso,

é o número de agências bancárias

Promoção Estimula uma ação rápida do comprador ou

a venda imediata de um produto, gera

consciência de marca e pode influenciar

atitudes do cliente

Valor da Marca Descreve todas as formas de objetos de

marketing, com capacidade de se tornar

algo com significado e único junto dos

consumidores, podendo seu valor estar

baseado em andbutos tangíveis e

intangíveis

TopofMind Lembrança geral da marca pelos

consumidores

Clientes Ativos Número de clientes ativos

Lucro Líquido o lucro é a rentabilidade obtida em função

do confronto em as receitas e os gastos,

sendo o lucro uma medida de eficiência do

empreendimento

Unidade

R$ Milhões

x 1.000.000

R$ Milhões

x 1.000.000

%

Milhões

x 1.000.000

R$ Milhões

x 1.000.000

FONTE: Dados da Pesquisa.

5 - CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS

5.1 - Banco Bradesco

o Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de

"Banco Brasileiro de Descontos S.A." Em 1948, iniciou um período de intensa

expansão, que fez com que se tornasse o maior banco comercial do setor privado no

Brasil no final da década de 60. Expandiu as atividades em todo o país durante a década
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de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, incorporou

subsidiárias de financiamento imobiliário, banco de investimento e financiadora,

tornando um banco múltiplo, e mudou a denominação para Banco Bradesco S.A.

De acordo com o ranking do Banco Central de dezembro de 2005, é o maior banco do

setor privado (não controlado pelo Governo) no Brasil, em termos de total de ati os.

Fornece uma ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil e no

exterior para pe~soas fisicas, pequenas e médias empresas no Brasil, e importantes

sociedades e instituições nacionais e internacionais. Os serviços e produtos

compreendem operações bancárias, tais como: operações de crédito e captação de

depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil,

cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão

de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários.

5.2 - Banco do Brasil

o Banco do Brasil atende a todos os segmentos do mercado financeiro.

Em 200 anos de existência, o primeiro banco a operar no País coleciona histórias de

pioneirismo e liderança. Foi o primeiro a entrar para a bolsa de valores; a lançar cartão

de múltiplas funções; a lançar o serviço de mobile banking, a se comprometer com uma

Agenda 21 Empresarial e a aderir aos Princípios do Equador. Hoje é líder em ativos,

depósitos totais, câmbio exportação, carteira de crédito, base de correntistas rede

própria de atendimento no país, entre outros.

5.3 - Banco Itaú

Ao longo dos seus 60 anos de existência, o Banco Itaú passou por muitas mudanças para

aperfeiçoar sua estrutura. Uma das mais importantes aconteceu em 2003 quando a

reestruturação societária do Conglomerado Itaú resultou na criação do Banco Itaú

Holding Financeira S.A. (Itaú), que atua como banco múltiplo e articula as atividades do

Banco Itaú e do Banco Itaú BBA, com a coordenação estratégica e a centralização das

ações de controle de riscos, auditoria e tesouraria.

O Itaú está entre os maiores bancos privados do país, com atuação destacada nos

mercados financeiro e de capitais no Brasil e no exterior.
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5.4 - ABN Arnro Real

No Brasil, a história do ABN AMRO Bank começa há 87 anos, com a chegada do

Banco Holandês da América do Sul às cidades do Rio de Janeiro e Santos. Em 1963, a

instituição adquiriu 50% das ações da Aymoré Financiamentos, e mudou de nome para

ABN AMRO Bank em 1993.

Em 1971, o Banco da Lavoura de Minas Gerais muda de nome para BANCO REAL,

dois anos depois de se estabelecer em São Paulo, sendo depois comprado pelo ABN

AMRO Bank, em 1998.

A integração das duas instituições foi concluída em 2000, e em 2003 o grupo adquiriu o

Banco Sudameris.

5.5 - Unibanco

o Unibanco é um dos maiores bancos privados brasileiros, com mais de 80 anos de

história e atuaç~o no mercado. Hoje está presente em todos os segmentos do mercado

financeiro, oferecendo uma ampla e completa gama de serviços para uma diversificada

base de clientes.

O Unibanco possui um mix de negócios equilibrado, com seis principais segmentos de

atuação: Varejo, Atacado, Tesouraria, Seguros e Previdência, Gestão de Patrimônio e

Banco de Investimento.

Referência em negócios de Atacado, o Unibanco destaca-se também no mercado de

Varejo, por meio da marca Unibanco e de empresas como Hipercard, Unicard e

Fininvest.

No ramo de Seguros e Previdência, o Unibanco ocupa a 48 posição no Brasil, com 6,9%

de participação neste mercado.
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PARTE IV - RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

,
) - ANALISE DESCRITIVA

~ssa pesquisa gerou a expectativa de se confirmar a necessidade do trabalho em conjunto dos

iois tipos de marketing propostos acima e sua efetiva contribuição para a criação de valor

~omodiferencial competitivo das empresas no mercado onde estão inseridas.

6.1 - Análise Individual das Organizações

Essa análise estudará a evolução das variáveis de cada banco individualmente ao longo

dos cinco anos estudados.

6.1.1- Banco Real

Tabela 1 - Análise Banco Real
Banco Real 2003 2004 2005 2006 2007

.-

Praça (número de agências) 1.145 1.111 1.107 1.095 1.141

Promoção (R$ milhões) 16937 244,49 238,48 255,38 343,65

Valor da Marca (R$ milhões) 13260 171,00 187,00 834,00 2.091,00

Top ofMind (%) 3 3 2 3 3

Clientes Ativos (milhões) 3 10 3,30 3,80 3,87 4,05

Lucro Líquido (R$ milhões) 1.137,00 1.242,00 1.436,00 2.048,00 2.975,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Banco Real- 2003 à 2007

2003 2004' 2005 -*- 2006 AI' 20071

Alto

Médio

Baixo

Praça (número Promoção(R$ Valor da Marca Topof Mind (%) ClientesAtivos Lucro Líquido
de agências) milhões) (R$milhões) (milhões) (R$milhões)

Gráfico 3 - Análise Banco Real
FONTE: Dados da Pesquisa.

Através deste gráfico, pode-se ver a evolução ao longo de cada ano das variáveis

estudadas. No ano de 2003 o banco possuía um alto número de agências, mas o

investimento em promoção, valor da marca, número de clientes e o lucro líquido

foram baixos. O Top ofMind estive no nível médio.

Em 2004 o número de agencias, investimento em promoção e o Top of Mind

estiveram no nível ~onsiderado médio. Os demais indicadores, valor da marca,

número de clientes e o lucro líquido estiveram baixos. Neste ano nenhuma das

variáveis se encontrou no nível alto.

Em 2005, todas as variáveis estudadas permaneceram no nível médio de análise, com

exceção do Top ofMind que esteve no nível baixo.

Foi 2006 que o número de agências atingiu o nível mais baixo dos cinco anos

analisados. As demais variáveis estiveram no nível médio.

Em 2007 o número de agências, investimento em promoção, valor de marca, número

de clientes e lucro líquido estiveram classificados como alto. O Top of Mind esteve

no nível médio de classificação. O ano de 2007 foi o melhor ano dos estudados para
,

o banco, levando em consideração somente as variáveis de estudo. E importante
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ressaltar que foi o ano em que mais se investiu em promoção, sendo esta uma

variável de destaque no desempenho positivo do banco.

Quadro 3 - Resumo da Análise Banco Real
Resumo - Banco Real 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) Alto Médio Médio Baixo Alto

Promoção (R$ milhões) Baixo Médio Médio Médio Alto

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Top ofMind (%) Médio Médio Baixo Médio Médio

Clientes Ativos (milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.1.2 - Banco do Brasil

Tabela 2 - Análise Banco do Brasil
Banco do Brasil 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) 3.296 3.783 4.008 4.048 4.081

Promoção (R$ milhões) 33629 555,65 450,89 420,20 414,53

Valor da Marca (R$ milhões) 433 34 520,00 601,00 2.040,00 7.772,00

Top ofMind (%) 37 36 38 37 37

Clientes Ativos (milhões) 1875 21,09 22,90 24,37 26,00

Lucro Líquido (R$ milhões) 2.381,00 3.024,00 4.154,00 6.044,00 5.058,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Banco do Brasil- 2003 à 2007
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Gráfico 4 - Análise Banco do Brasil
FONTE: Dados da Pesquisa.

No ano de 2003, a maioria das variáveis se encontram no nível baixo, escapado

somente o valor da marca, que esta bem próximo da divisa do nível baixo com o

médio, e o Top ofMind no nível médio.

Em 2004 o número de agências se encontra num patamar médio junto com as

variáveis valor de marca e número de clientes, sendo que essas duas últimas estão

bem próximas a linha que divide o nível baixo do médio. O lucro líquido e o Top of

Mind ficaram no nível baixo. Somente o investimento em promoção que ficou alto

neste ano.

Em 2005 houve uma melhora expressiva nesses indicadores, onde a maioria se

encontra no nível médio, não havendo nenhum no nível baixo, apesar do valor da

marca está bem próximo a linha que divide o nível médio do nível baixo. Somente o

Top of Mind está no nível alto, diga-se de passagem, a melhor colocação dos cinco

anos de análise.

O ano de 2006 foi bem regular, estando todas as variáveis no nível médio, exceto o

lucro líquido.

Já em 2007, o banco possui duas variáveis no nível alto e com desempenho superior

aos outros anos: valor de marca e número de clientes. O número de agências esta
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próximo a linha que divide o nível médio do alto, o investimento em promoção e o

Top ofMind estão no nível médio.

Observa-se que no ano que o número de agências para esse banco foi maior, seus

resultados também foram melhores.

Quadro 4 - Resumo da Análise Banco do Brasil
Resumo - Banco do Brasil 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) Bai o Médio Médio Médio Médio

Promoção (R$ milhões) Baixo Alto Médio Médio Médio

Valor da Marca (R$ milhões) Médio Médio Médio Médio Alto

Top ofMind (%) Médio Baixo Alto Médio Médio

Clientes Ativos (milhões) Bai o Médio Médio Médio Alto

Lucro Líquido (R$ milhões) Bai o Baixo Médio Alto Médio

FON1E: Dados da Pesquisa.

6.1.3- Banco Bradesco

Tabela 3 - Análise Banco Bradesco
Banco Bradesco 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) 3.060 3.011 2.927 3.018 3.172

Promoção (R$ milhões) 372 19 426,25 438,98 533,69 598,43

Valor da Marca (R$ milhões) 811~77 828,00 859,00 3.710,00 7.922,00

Top ofMind (%) 22 26 23 22 22

Clientes Ativos (milhões) 14~50 15,70 16,50 16,80 18,80

Lucro Líquido (R$ milhões) 2.30600 3.060,00 5.51400 6.363 00 7.21000

FON1E: Dados da Pesquisa.
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Banco Bradesco - 2003 à 2007
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Gráfico 5 - Análise Banco Bradesco
FONTE: Dados da Pesquisa.

o banco Bradesco em 2003 obteve a maior parte dos indicadores no nível baixo,

exceto o número de agências e o Top ofMind no nível médio.

O ano de 2004 as variáveis número de agências, investimento em promoção e o

número de clientes, ficaram no nível médio, mas o índice de Top ofMind foi o maior

de todos os anos e o valor da marca acabou ficando no nível baixo.

Em 2005 foi o ano com menor número de agências, estando no nível baixo junto com

o valor da marca e todas as outras variáveis no nível médio.

Em 2006 todas as variáveis estiveram no nível médio, com destaque para o Top of

Mind que esteve na divisa entre o nível baixo e o nível médio.

O ano de 2007 foi o melhor ano para o Bradesco. Este foi o ano com maior número

de agências, maior volume de investimento em promoção, maior valor de marca,

maior lucro líquido e maior número de clientes, estando todos em nível alto. O índice

de Top ofMind ficou no nível médio:

Diante do historio dos cinco anos, dois elementos se destacam para resultados

positivos, sendo eles: investimento em promoção e o número de clientes.



Quadro 5 - Resumo da Análise Banco Bradesco
Resumo - Banco Bradesco 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) Médio Médio Baixo Médio Alto

Promoção (R$ milhões) Baixo Médio Médio Médio Alto

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Baixo Baixo Médio Alto

Top ofMind (%) Médio Alto Médio Médio Médio

Clientes Ativos (milhões) Baixo Médio Médio Médio Alto

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.1.4- Banco Itaú

Tabela 4 - Análise Banco Itaú
Banco Itaú 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) 2.258 2.205 2.315 2.534 2.593

Promoção (R$ milhões) 288,40 305,26 384,60 474,96 492,57

Valor da Marca (R$ milhões) 1.090 91 1.200,00 1.300,00 3.680,00 8.076,00

Top ofMind (%) 13 13 13 14 13

Clientes Ativos (milhões) 14,40 14,50 14,70 15,50 16,80

Lucro Líquido (R$ milhões) 3.152 00 3.776,00 5.251,00 4.309,00 8.474,00

FON1E: Dados da Pesquisa.

Banco Itaú - 2003 à 2007
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Gráfico 6 - Análise Banco Itaú
FON1E: Dados da Pesquisa.
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Para o banco Itaú em 2003, seu lucro líquido foi o menor de todos os anos estudados.

Também o número de agências, investimento em promoção, número de clientes e

valor da marca estiveram em baixa. Somente o Top of Mind esteve no nível médio,

mas mesmo assim não ficou bem colocado.

Já em 2004 o lucro líquido aumentou em relação a 2003, estando no nível médio,

apesar de ter o menor índice de número de agências, ter investimento em promoção,

valor da marca e número de clientes no nível baixo. O Top of Mind nesse ano

também esteve no nível médio, próximo ao nível baixo.

No ano de 2005 as variáveis se posicionam quase todas no nível médio.

Em 2006 obteve-se o maior índice de Top of Mind dos anos analisados juntamente

com o número de agências e investimento em promoção no nível alto. Valor da

marca, lucro líquido e número de clientes estiveram no nível médio.

Para o Itaú, o ano de 2007 também foi o melhor com o número de agências,

investimento em promoção, valor da marca, lucro líquido e número de clientes no

nível mais alto de todos os anos analisado. Mesmo com essa boa performance, o Top

of Mind não obteve um melhor posicionamento.

Para este banco o destaque está no investimento em promoção. Quanto maior foi o

investimento em promoção, melhor foi o seu resultado.

Quadro 6 - Resumo da Análise Banco Itaú
Resumo - Banco Itaú 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) Baixo Baixo Médio Alto Alto

Promoção (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Alto Alto

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Top ofMind (%) Médio Médio Médio Alto Médio

Clientes Ativos (milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Médio Médio Médio Alto

FON1E: Dados da Pesquisa.



42

6.1.5- Unibanco

Tabela 5 - Análise Unibanco
Unibanco 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) 912 918 917 934 942

Promoção (R$ milhões) 206,00 243,00 275,00 315,00 365,00

Valor da Marca (R$ milhões) 208,41 223,00 268,00 979,00 4.341.00

Top ofMind (%) 2 2 2 2 2

Clientes Ativos (milhões) 6,00 6,40 6,80 7,70 8,50

Lucro Líquido (R$ milhões) 1.052,00 1.283,00 1.838,00 1.750,00 3.448,00

FONTE: Dados da Pesquisa.

Unibanco - 2003 à 2007
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Gráfico 7 - Análise Unibanco
FONTE: Dados da Pesquisa.

o índice de Top ofMind foi o mesmo para todos os anos, sempre no nível médio.

Em 2003 o número de agências, investimento em promoção, número de clientes e

lucro líquido estiveram no nível mais baixo. O valor da marca esteve próximo ao

nível baixo.

Em 2004 o número de agências e o valor da marca estiveram no nível médio, e as

demais variáveis no nível baixo.

No ano de 2005 e 2006, todas as variáveis se encontraram no nível médio de análise.
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Para o Unibanco, 2007 foi o ano de melhor desempenho. O lucro líquido seguiu os

aumentos do número de agências, do investimento em promoção, atingindo seu

maior patamar, assim como o valor da marca, todos em nível alto.

Para este banco o investimento em promoção traz bons resultados, assim como o

número de agências também.

Quadro 7 - Resumo da Análise Unibanco
Resumo - Unibanco 2003 2004 2005 2006 2007

Praça (número de agências) Baixo Médio Médio Médio Alto

Promoção (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Valor da Marca (R$ milhões) Médio Médio Médio Médio Alto

Top ofMind (0/0) Médio Médio Médio Médio Médio

Clientes Ativos (milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Baixo Médio Médio Alto

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.2- Análise Conjunta por Período

Este tópico analisará as variáveis dos bancos em um mesmo período. Cada tabela e cada

gráfico representa um ano dos cinco analisado.

6.2.1- Ano de 2003

Tabela 6 - Análise 2003
Banco Banco do Banco Banco

Ano 2003 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) 1.145 3.296 3.060 2.258 912

Promoção (R$ milhões) 169,37 336,29 372,19 288,40 206,00

Valor da Marca (R$ milhões) 132,60 433,34 811,77 1.090,91 208,41

Top ofMind (0/0) 3 37 22 13 2

Clientes Ativos (milhões) 3,10 18,75 14,50 14,40 6,00

Lucro Líquido (R$ milhões) 1.137,00 2.381,00 2.306,00 3.152,00 1.052,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Ano 2003
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Gráfico 8 - Análise 2003
FONTE: Dados da Pesquisa.

o banco do Brasil em 2003 foi o banco com maior número de agências, maior

número de clientes e o mais lembrado no Top ofMind. O investimento em promoção

mesmo não sendo o maior também esteve no nível alto. No nível médio esteve o

valor da marca e o lucro líquido.

O banco Bradesco foi o que mais investiu em promoção. No nível médio ficaram o

lucro líquido o número de clientes e o Top ofMind. As demais variáveis ficaram no

nível alto.

O banco Itaú teve o maior valor de marca do ano junto com seu lucro líquido. As

outras variáveis ficaram no nível médio, destacando o número de clientes que ficou

próximo ao nível alto.

O banco Real teve todos os seus indicadores no nível baixo, passando o Unibanco no

número de agências, no Top ofMind e no lucro líquido.

O Unibanco teve todas as variáveis no nível baixo, estando a frente do Real em

investimento em promoção, valor de marca e número de clientes.
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Quadro 8 - Resumo da Análise do Ano 2003
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Ano 2003 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Promoção (R$ milhões) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

Top ofMind (%) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Clientes Ativos (milhões) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Médio Médio Alto Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.2.2 - Ano de 2004

Tabela 7 - Análise 2004
Banco Banco do Banco Banco

Ano 2004 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) 1.111 3.783 3.011 2.205 918

Promoção (R$ milhões) 244 -l9 555,65 426,25 305,26 243,00

Valor da Marca (R$ milhões) 171,00 520,00 828,00 1.200,00 223,00

Top ofMind (%) 3 36 26 13 2

Clientes Ativos (milhões) 3 30 21,09 15,70 14,50 6,40

Lucro Líquido (R$ milhões) 1.24200 3.024,00 3.060,00 3.776,00 1.283,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Ano 2004
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Gráfico 9 - Análise 2004
FONTE: Dados da Pesquisa.

o banco do Brasil em 2004 foi o banco com maior número de agências, maior

investimento em promoção, maior número de clientes e o mais lembrado no Top of

Mind, todos em nível alto. O valor da marca atingiu nível médio, juntamente com o

lucro líquido que ficou próximo a divisa com o nível alto.

O banco Bradesco teve quase todas as suas variáveis no nível alto, próximo a divisa

com o nível médio. Somente o número de clientes ficou classificado como médio,

mas também está próxima a divisa com o nível alto.

O banco Itaú teve o maior valor de marca do ano e o maior lucro líquido, estando

ambos no nível alto. As outras variáveis ficaram no nível médio.

O banco Real teve todas os seus indicadores no nível baixo, ganhando só do

Unibanco no número de agências e no Top ofMind.

O Unibanco teve todas as variáveis no nível baixo, passando o banco Real no valor

da marca e no número de clientes.



47

Quadro 9 - Resumo da Análise do Ano 2004
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Ano 2004 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Promoção (R$ milhões) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

Top ofMind (%) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Clientes Ativos (milhões) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.2.3 - Ano de 2005

Tabela 8 - Análise 2005
Banco Banco do Banco Banco

Ano 2005 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) 1.107 4.008 2.927 2.315 917

Promoção (R$ milhões) 23848 450,89 438,98 384,60 275,00

Valor da Marca (R$ milhões) 187,00 601,00 859,00 1.300,00 268,00

Top of Mind (%) 2 38 23 13 2

Clientes Ativos (milhões) 38O 22,90 16,50 14,70 6,80

Lucro Líquido (R$ milhões) 1.43600 4.154,00 5.514,00 5.251,00 1.838,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Ano 2005
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Gráfico 10 - Análise 2005
FONTE: Dados da Pesquisa.

o banco do Brasil em 2005 foi o banco com maior número de agências, maior

investimento em promoção, maior número de clientes e disparado na frente o mais

lembrado no Top ofMind, todos em nível alto. O valor da marca atingiu nível médio,

juntamente com o lucro líquido.

O banco Bradesco foi o segundo em número de agências, investimento em

promoção, valor de marca e Top ofMind, e o primeiro em lucro líquido. Número de

agências, investimento em promoção e lucro líquido estiveram no nível alto, as

demais variáveis em nível médio.

O banco Itaú teve o maior valor de marca do ano, estando no nível alto com o lucro

líquido. As outras variáveis ficaram no nível médio.

O banco Real teve todas os seus indicadores no nível baixo, ganhando só do

Unibanco no número de agências e empatando no Top ofMind.

O Unibanco teve todas as variáveis no nível baixo.
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Quadro 10 -- Resumo da Análise do Ano 2005
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Ano 2005 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Promoção (R$ milhões) Baixo Alto Alto Médio Baixo

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Médio Médio Alto Baixo

Top ofMind (%) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Clientes Ativos (milhões) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.2.4 - Ano de 2006

Tabela 9 - Análise 2006
Ban o Banco do Banco Banco

Ano 2006 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) 1.095 4.048 3.018 2.534 934

Promoção (R$ milhões) 255,38 420,20 533,69 474,96 315,00

Valor da Marca (R$ milhões) 834,00 2.040,00 3.710,00 3.680,00 979,00

Top ofMind (%) 3 37 22 14 2

Clientes Ativos (milhões) 3 87 24,37 16,80 15,50 7,70

Lucro Líquido (R$ milhões) 2.04800 6.044,00 6.363,00 4.309,00 1.750,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Ano 2006
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Gráfico 11- Análise 2006
FONTE: Dados da Pesquisa.

o banco do Brasil em 2006 foi O banco com maior número de agências, maior

número de clientes e disparado na frente o mais lembrado no Top ofMind, todos em

nível alto, não esquecendo do lucro líquido que também esteve no nível alto. O

investimento em promoção e valor da marca atingiram nível médio.

O banco Bradesco foi o que mais investiu em promoção, foi o primeiro em lucro

líquido e obteve o maior valor de marca, quase empatado com o Itaú, foi o segundo

no número de agencias estando estes indicadores todos em nível alto. O Top ofMind

e o lucro líquido ficaram no nível médio.

O banco Itaú teve o investimento em promoção e o valor da marca no nível alto, as

demais variáveis foram classificadas no nível médio.

O banco Real teve todos os seus indicadores no nível baixo, mas ficou a frente

Unibanco no número de agências, no lucro líquido e no Top ofMind.

O Unibanco teve todas as variáveis no nível baixo, ficando a frente do banco Real no

investimento em promoção, valor da marca e número de clientes.
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Quadro 11 - Resumo da Análise do Ano 2006
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Ano 2006 co
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) Baixo Alto Alto Médio B~~o

Promoção (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Bai: o

Valor da Marca (R$lnilbões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

Top ofMind (%) Baixo Alto Médio Médio Bai:~o

Clientes Ativos (Inilhões) Baixo Alto Médio Médio Bai o

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Alto Alto Médio Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.2.5 - Ano de 2007

Tabela 10 - Análise 2007
Banco Banco do Banco Banco

Ano 2007 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) 1.141 4.081 3.172 2.593 942

Promoção (R$ Inilhões) 34365 414,53 598,43 492,57 365,00

Valor da Marca (R$ milhões) 2.091,00 7.772,00 7.922,00 8.076,00 4.341,00

Top ofMind (0/0) 3 37 22 13 2

Clientes Ativos (Inilhões) 405 26,00 18,80 16,80 8,50

Lucro Líquido (R$ milhões) 2.975,00 5.058,00 7.210,00 8.474,00 3.448,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Gráfico 12 - Análise 2007
FONTE: Dados da Pesquisa.

Em 2007 o banco do Brasil foi o banco com maior número de agências, maior

número de clientes e disparado na frente o mais lembrado no Top ofMind, todos em

nível alto. O valor de marca também ficou no nível alto. O investimento em

promoção e o lucro líquido atingiram nível médio.

O banco Bradesco foi o que mais investiu em promoção, tendo número de agências,

valor da marca e lucro líquido no nível alto. Foi o segundo em Top of Mind e no

número de clientes estando no nível médio.

O banco Itaú teve o maior valor de marca e o maior lucro líquido, em nível alto.

Número de agências, número de clientes e o Top of Mind ficaram no nível médio,

além do investimento em promoção que ficou na divisa entre o nível médio e o alto.

O banco Real teve todos os seus indicadores no nível baixo, mas ficou a frente

Unibanco no número de agências e no Top ofMind.

O Unibanco teve todas as variáveis no nível baixo, perdendo apenas para o banco

Real no número de agencias e no Top ofMind.
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Quadro 12 - Resumo da Análise do Ano 2007
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Ano 2007 Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Praça (número de agências) Baixo Alto Alto Médio Bai: o

Promoção (R$ milhões) Baixo Médio Alto Médio Bat/"o

Valor da Marca (R$ milhões) Baixo Alto Alto Alto Baixo

Top ofMind (%) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Clientes Ativos (milhões) Baixo Alto Médio Médio Baixo

Lucro Líquido (R$ milhões) Baixo Médio Alto Alto Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.3 - Análise por Variável

Este tópico analisará isoladamente cada variável e seu desempenho ano a ano de cada

banco. Cada tabela e cada gráfico representam uma das seis variáveis analisadas.

6.3.1 - Praça

Tabela 11- An' -se Praça (Número de Agências)
B co Banco do Banco Banco

Praça (Número de Agências) Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 1.145 3.296 3.060 2.258 912

2004 1.111 3.783 3.011 2.205 918

2005 1.107 4.008 2.927 2.315 917

2006 1.095 4.048 3.018 2.534 934

2007 1.141 4.081 3.172 2.593 942

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Praça (Número de Agências)

• Banco Real Banco do Brasil • Banco Bradesco • Banco ltaú

• •

Alto

• • • édio

• • •)I( )1/< •

Baixo

2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 13 - Análise Praça (Número de Agências)
FONTE: Dados da Pesquisa.

Analisando a variável número de agências ao longo dos cinco anos fica bem claro

pelo gráfico o desempenho dos bancos. O banco do Brasil ficou no nível alto. No

nível médio ficaram o banco Bradesco e o banco Itaú. Destaque somente para o ano

de 2003 que o Bradesco ficou pouco acima da linha que divide o nível médio do alto.

Já os bancos Real e Unibanco ficaram no nível baixo, estando o Real na frente do

Unibanco.

Quadro 13- o da Análise Praça (Número de Agências}
Resumo - Praça (Número d Banco Banco do Banco Banco

Unibanco
Agências) Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Alto Alto Médio Baixo

2004 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2005 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2006 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2007 Baixo Alto Médio Médio Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.
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6.3.2 - Promoção

Tabela 12 - Análise Investimento em Promoção
Banco Banco do Banco Banco

Promoção (R$ milhões) Uni o
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 16937 336,29 372,19 288,40 206.

2004 24449 555,65 426,25 305,26 243.0

2005 23848 450,89 438,98 384,60 275.00

2006 255,38 420,20 533,69 474,96 31500

2007 343 65 414,53 598,43 492,57 36500

FONTE: Dados da Pesquisa.

Pro oção (R$ milhões)

• Banco Real Banco do Bras·. • Banco Bradesco • Banco ltaú Á unibancCl

Alto

Médio

Baixo

2003 2004 2005 2006 2007

G ' co 14 - Análise Investimento em Promoção
FONTE: Dados da Pesquisa.

Este gráfico analise os investimentos em promoção ao longo dos cinco anos. Pode-se

ver o banco do Brasil que em 2003 começou no nível médio, quase alto, estando em

2004 e 2005 no nível alto e nos anos seguintes foi diminuindo seus investimentos em

promoção, estando no nível médio nos demais anos, mas nunca chegando a estar no

nível baixo.

O banco Bradesco começa 2003 no nível alto, cai em 2004 para o nível médio e

posteriormente vai aumentando seus investimentos em promoção nos anos seguintes,

ficando no nível alto.
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o banco Itaú manteve seus investimentos em promoção no nível médio pas ando

como o segundo maior volume de investimento em promoção nos ano de 2006 e

2007.

o banco Real tem desempenho abaixo do Unibanco, chegando a igualar o en e em

2004, estando todos os anos no nível baixo, assim como o Unibanco.

Quadro 14 - Resumo d áli e Investimento em Promoção
Resumo - Promoção (R$ Banco Banco do Banco Banco

Unib c
milhões) Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Médio Alto Médio Bai o

2004 Bai "0 Alto Médio Médio Baixo

2005 B'o Alto Alto Médio Baixo

2006 Bai "0 Médio Alto Médio Baixo

2007 B'o Médio Alto Médio Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.3.3 - Valor da Marca

T á1ise Valor da Marca
Banco do Banco Banco

Valor da Marca (R$ milhõe ) Unibanco
Brasil Bradesco Itaú

2003 433,34 811,77 1.090,91 208,41

2004 1~00 52000 82800 1.20000 223 00

2005 1 7.00 60100 85900 1.30000 268,00

2006 3-l.00 2.040,00 3.710,00 3.680,00 979,00

2007 2. 91 00 7.772,00 7.922 00 8.076,00 4.341 00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Valor da a ca (em milhões)

• Banco Real Banco do Brasil--A-- Banco Bradesco • Banco ltaú
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Gr' 1 - Análise Valor da Marca
ONTE: Dados da Pesquisa.

Até O ano de 2005 fica be di idido no gráfico de análise a posição de cada banco

no quesito valor da marca. Ba co Itaú no nível alto, seguido pelo Bradesco e banco

do Brasil no nível médio e banco Real e Unibanco no nível baixo.

Em 2006 o Brade co as a para o nível alto, ultrapassando o Itaú por pouca

diferença.

Ja no ano de 2007 o ta' o ta a frente, mas com diferença pequena para o Bradesco.

mo da Análise Valor da Marca
Resumo - Valor da Banco do Banco Banco

Unibanco
milhôe) Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Médio Médio Alto Baixo

2004 Bai o Médio Médio Alto Bai o

2005 Baixo Médio Médio Alto Bai o

2006 Baixo Médio Alto Alto Baixo

2007 Baixo Médio Médio Médio Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.
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6.3.4 - Top of Mind

Tabela 14 - Análise T02 of Mind
Banco Banco do Banco Banco

Top of Mind (%) o
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 3 37 22 13 2
2004 3 36 26 13 2

2005 2 38 23 13 2

2006 3 37 22 14 2

2007 3 37 22 13 2

FONTE: Dados da Pesquisa.

Top of Mind (%)

• Banco Real Banco do Bras" • Banco Bradesco • Banco ltaú )i( unibancg

•• • •• ••
Médio
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Alto
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Gráfico 16 - Análise Top of Mind
FONTE: Dados da Pesquisa.

No índice de lembrança, o Top ofMind, ganha destaque o banco do Brasil que esteve

por todos os anos de análise no nível alto.

O Bradesco ficando em segundo lugar com o Itaú em terceiro, ambos assumindo o

nível médio.

O banco Real e o Unibanco estão no nível baixo, porém o Real fica pouco acima do

Unibanco, exceto no ano de 2005 que eles empatam.



Quadro 16 - Resumo da Análise To~ of Mind
Banco Banco do Banco Banco

Resumo - Top of Mind (0/0) nibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Alto Médio Médio Bai o

2004 Baixo Alto Médio Médio Bai o

2005 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2006 Baixo Alto Médio Médio Bai o

2007 Baixo Alto Médio Médio Bai o

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.3.5 - Clientes Ativos

Tabela 15 - Análise Clientes Ativos
Banco Banco do Banco Banco

Clientes Ativos (milhões) Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 3 19 15 14 6,0
2004 3 21 16 15 64
2005 4 23 17 15 6,8
2006 4 24 17 16 7,7
2007 4,05 26,00 18,80 16,80 8,5

FONTE: Dados da Pesquisa.

Clientes Ativos (em milhões)

• Banco Real Banco do Brasil ~ Banco Bradesco • Banco ltaú *' Unibanco

• • • ••
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Gráfico 17 - Análise Clientes Ativos
FONTE: Dados da Pesquisa.
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o banco do Brasil é lider absoluto no nível alto da variável número de clientes.

No nível médio encontram-se o Bradesco e Itaú com pouca diferença entre os dois.

O banco Real esteve no nível baixo ao longo dos anos.

O Unibanco está no nível baixo, mas acima do banco Real.

Quadro 17 - Resumo da Análise Clientes Ativos
Resumo - Clientes Ativos Banco Banco do Banco Banco

Unibanco
(milhões) Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2004 Bai o Alto Médio Médio Bai o

2005 Baixo Alto Médio Médio Baixo

2006 Bai: o Alto Médio Médio Bai o

2007 Bai o Alto Médio Médio Baixo

FONTE: Dados da Pesquisa.

6.3.6 - Lucro Líquido

Tabela 16 - Análise Lucro Líguido
Banco Banco do Banco Banco

Lucro Líquido (R$ milhões) Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

2003 1.13700 2.381,00 2.306,00 3.152,00 1.05200

2004 1.24200 3.02400 3.06000 3.77600 1.283 00

2005 1.436 00 4.15400 5.514,00 5.251,00 1.838,00

2006 2.048,00 6.044,00 6.363,00 4.309,00 1.750,00

2007 2.975,00 5.058,00 7.210,00 8.47400 3.448,00

FONTE: Dados da Pesquisa.
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Lucro Líquido (em milhões)

• Banco Real Banco do Brasil Banco Bradesco • Banco ltaú ' Unibancg
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Médio

Baixo

2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 18 - Análise Lucro Líquido
FONTE: Dados da Pesquisa.

Analisando a variável lucro líquido, o banco do Brasil em 2003 sai do nível alto para

o nível médio em 2004 e assim segue ao longo dos anos.

Próximo ao lucro do banco do Brasil em 2003, o Bradesco oscila entre o nível alto e

o nível médio ao longo dos anos. Destaque, pois com exceção de 2006, foi o segundo

banco em lucro líquido em todos os outros anos.

O banco Itaú sai do nível baixo em 2003 e salta para o nível alto, permanecendo lá ao

longos dos anos posteriores. Lembrando que a partir de 2004 foi o banco com maior

lucro líquido.

O banco Real permanece ao longo dos anos no nível baixo, passando a frente do

Unibanco em 2006 quase atingindo a linha que divide o nível baixo do médio.

O Unibanco sai do nível médio em 2003 para o baixo e lá permanece, esboçando

uma reação em 2007 quando chega próximo a linha divisora do nível baixo do

médio.
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Quadro 18 - Re urno da Análi e Lucro Líguido
Resumo - Lucro Líquido (R$ Banco Banco do Banco Banco U i co

milhõe ) Real Brasil Bradesco Itaú

2003 Baixo Médio Médio Alto Bai o

2004 Baixo Médio Médio Alto Bai o

2005 Baixo Médio Alto Alto Bai o

2006 Bai o Alto Alto Médio Bai o

2007 Baixo Médio Médio Alto Bai o

FONTE: Dados da Pesquisa.

-7 - CONSIDERAÇOES FINAIS

A proposta deste trabalho foi estudar como as empresas vêem gerenciando a criação de valor

como diferencial competitivo nos últimos cinco anos, conquistado pela aplicação de algumas

variáveis encontradas nos conceitos de marketing operacional e marketing estratégico.

Partindo deste ponto foi possível fazer uma análise comparativa e verificar como as empresas

trabalham a questão do marketing para obter seu diferencial competitivo no mercado.

Para todas as empresas é sine qua non saber fazer uso das ferramentas de marketing, pois o

mercado se encontra altamente competitivo, onde as empresas que além das ferramentas de

marketing, utilizam de estratégias para cada vez mais ganhar mercado. Em especial, vemos o

caso de fusão dos bancos Itaú e Unibanco, fOITIlandouma grande instituição com grande

poder de abrangência. Neste momento, mais do que nunca, a criação de valor será um

diferencial competitivo para os bancos no mercado.

Diante de todo o conteúdo que fora exposto neste trabalho, pode-se a partir de então, chegar a

algumas conclusões. Para quantificar as análises das variáveis atribuiu-se um grau a cada

classificação de variável, como segue na tabela abaixo.

Tabela 17 - Grau para Classificação das Variávei
Cla sificação da Variável Grau

Baixo 1

2

3

Médio

Alto

FONTE: Dados da Pesquisa.

Levando em conta o exposto na Tabela 17, foi criado um ranking geral somando a pontuação

de cada variável em cada ano estudado.
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Na apresentação dos resultados obtidos de cada banco, nas respectivas variáveis estudadas,

obteve uma classificação em baixo ou médio ou alto por ano estudado, onde para cada

classificação de variável foi atribuído um grau, como exposto na Tabela 17. Uma vez

convertida a classificação de cada variável em graus, foi feito um somatório dos graus obtidos

em cada variável isolada, em cada ano de estudo, tendo como resultado um ranking.

O total da pontuação foi gerado pelo somatório do grau de cada variável analisada durante o

período de análise, conforme a Fórmula 4:

Tg =L (Xi)

Fórmula 4 - Pontuação Geral dos Bancos

Onde:

Tg == Pontuação Geral

Xi == Somatório dos graus de cada variável no período de análise

A Tabela 18 representa o ranking proposto. Com esse ranking, pode-se responder ao problema

da pesquisa.

T la 18 - Ranking
B Banco do Banco Banco

Variá eis de Análise Unibanco
Real Brasil Bradesco Itaú

Xl == Praça (Número de Agências) 5 15 11 10 5
X2 == Promoção (em milhões R$) 5 12 14 10 5

X3 == Valor da Marca (em milhões) 5 10 11 14 5
X4 == Top ofMind (%) 5 15 10 10 5

X5 == Clientes Ativos (em milhões) 5 15 10 10 5

X6 == Lucro Líquido (em milhões 5 11 13 13 6

Total Geral (Tg) 30 78 69 67 31
FONTE: Dados da Pesquisa

Respondendo ao problema da pesquisa, pode-se ver pelo estudo realizado a importância que a

criação de valor tem para os banco no mercado nacional. Aqueles que gerenciam o marketing

de forma mais intensa geram mais valor, tanto para seus clientes quanto para seus acionistas.

Sendo assim, essa estratégia de criação de valor traz resultados que representam diferencial
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competitivo das empresas no mercado. Com o estudo realizado consegue-se ver com mais

clareza a diferença entre o marketing estratégico e o marketing operacional no âmbito das

empresas com relação as ações de marketing .

Observando a pontuação de cada variável, fica mais evidente concluir a importância tanto do

marketing estratégico quanto do marketing operacional para as organizações estudadas.

O Banco do Brasil, classificado em primeiro lugar no ranking, deixa bem evidente a

importância da relação do marketing operacional com o marketing estratégico, considerando

as variáveis estudadas. Pode-se observar que o investimento em promoção não foi tão grande

como do Banco Bradesco, mas o número de agências foi muito maior que os outros bancos,

refletindo na liderança no Top of Mind e no número de clientes ativos, mas não sendo

suficiente para colocar o lucro e o valor da marca em primeiro lugar em comparação aos

outros bancos.

O Banco Bradesco e o Banco Itaú ficaram separados por apenas dois pontos no total geral do

ranking. Cabe uma análise mais detalhada do departamento de marketing do Bradesco em

relação aos seus investimentos em promoção e número de agências que apesar de serem

maiores que os investimentos do Itaú, não fizeram diferença no número de clientes, no Top of

Mind, no valor da marca e no lucro.

Observou-se que os bancos que não investiram nesses conceitos ficaram abaixo do mercado

no estudo, como o caso do banco Real e do Unibanco. Os Bancos que se preocupam e agem

mais efetivamente nas suas variáveis de marketing conseguem gerar um valor maior que os

concorrentes, além de obter melhores resultados.

Evidente que o ranking sintetizou muitas informações quando ele transforma a classificação

das variáveis em graus, cabendo assim, para uma análise mais minuciosa e precisa, a

comparação gráfica e numérica do foco em questão.

Este trabalho pode contribuir não só para os bancos, mas para todas as empresas que desejam

avaliar a criação de valor em relação aos seus concorrentes, podendo a partir disso situar a

empresa em relação as suas ações de marketing estratégico e de marketing operacional. O

ranking serve como um sinalizador dessas ações de marketing comparados com o mercado.

A principal limitação deste estudo foi encontrar os dados de todas as variáveis em todos os

anos analisados. Os bancos não possuem uma forma padronizada do relatório de

demonstração anual, sendo que em alguns anos os relatórios até se parecem quanto a

estrutura, mas em outros anos eles diferem, além de ocultarem certas informações que foram

mostradas em anos anteriores, dificultando assim a análise.
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Outra limitação do estudo foi como transformar as seis variáveis estudadas em uma única

variável que se tome um indicador único na referência das ações de marketing. E a questão,

de certa forma, dificulta uma análise lógica e simples do fato. Devido às situações de

limitação de estudo, cabe uma pesquisa mais detalhada buscando a fundo as informações e

também estabelecer critérios de unificação das informações de modo a se tomarem um único

indicador.

Fica como proposição para um novo estudo a elaboração de um novo ranking e a criação de

um indicador único que possa demonstrar de forma simples e lógica o fato estudado. Pode-se

aprofundar ainda mais nesta análise de variáveis que compõem tanto o marketing estratégico

quanto o marketing operacional no diferencial competitivo das empresas no que tange a

criação de valor:
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