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RESUMO
Este artigo identifica quais elementos da marca Bradesco são apontados como valorativos
para a construção do seu brand equity. A metodologia utilizada é o estudo exploratório,
cujo objetivo é descobrir quais são os atributos que a marca utiliza para prospectar clientes.
Foi realizado um levantamento em fontes primárias, onde se aplicou um questionário
estruturado que identificou a interdependência do consumidor com a marca. Identificou-se
que a maioria dos clientes entrevistados na categoria Classic reconhece as vantagens que a
marca Bradesco proporciona. Ao responder as questões, muitos clientes concordaram que
as vantagens que o banco proporciona, agrega valor, preferência e credibilidade.

!
Palavras-chave: 1. Gestão de marcas; 2. Prospecção de Clientes; 3. Marketing Bancário.
!

ABSTRACT
This article identifies elements of the Bradesco brand are noted as worthy for building your
brand equity. The methodology used is the exploratory study whose goal is to discover
what are the attributes that the brand uses to prospect customers. A survey on primary
sources, which applied a structured questionnaire that identified the interdependence of
consumer branded was conducted. It was identified that the majority of customers
interviewed in the category Classic recognizes the advantages that Bradesco brand
provides. By answering the questions, many customers agreed that the benefits that the
bank provides, adds value, preference and credibility.

!
Keys-Word: 1. Brand management; 2. Customer prospecting; 3. Banking marketing
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1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho é abordada a
importância da gestão da marca e qual o seu
papel principal em uma empresa do ramo
financeiro privado, com agências em todo o
território nacional, onde têm ocorrido
mudanças cada vez mais rápidas como
resultados de duas ações: a globalização dos
mercados e as estratégias para prospectar
clientes em um mercado competitivo.
Segundo Toledo (1978), em se tratando
de instituições financeiras dois aspectos
ocorrem à mente do público em geral: o seu
tamanho e a imagem que transmitem. Muitas
pessoas desconhecem a variedade de produtos
e serviços que são proporcionados pelo banco.
Podemos dizer que as funções básicas de um
banco são guardar dinheiro, emprestá-lo e
fornecer uma variedade de serviços
relacionados ao mesmo.
O marketing para bancos é
especializado, não apenas por se referir ao
setor de serviços como também por possuir
características únicas, não encontradas em
outros tipos de serviços. Muitos acreditam que
a verdadeira missão do marketing é produzir e
conceber serviços ou agir através
intermediários financeiros, porém uma boa
orientação sobre o produto poderá, muitas
vezes, conduzir à instituição a oferta de
serviços com condições de gerar lucros
satisfatórios.
Toledo (1978) assegura, também, que a
característica diferenciadora mais rapidamente
percebida é que o banco não é o dono total do
seu lucro, sendo o cliente, com frequência, o
próprio fornecedor do banco. O marketing se
apresenta para os bancos como uma
alternativa para exercer o seu domínio
(dinheiro), suas atividades tradicionais e o
redirecionamento de seus esforços para uma
nova abordagem de comercialização de
produtos, inovação de ideias e orientação para
os seus clientes.
Este estudo apresenta como problema
pesquisar quais são os atributos que a marca
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Bradesco adota para prospectar clientes. Com
isso procurará descobrir a importância da
gestão da marca e entender qual é o papel
fundamental que a marca tem para o setor
bancário. Será utilizado como fonte de estudo
o Banco Bradesco.
O sistema bancário brasileiro sofreu
muitas transformações nos últimos vinte anos
desde o final dos anos 1980 e meados pelos
anos 1990, principalmente a partir da metade
dessa década, quando o Plano Real, ao lograr
êxito na estabilização da economia, impôs um
processo de ajuste aos bancos em todo o país.
Em um mundo globalizado, o mercado está
cada dia mais competitivo e para concorrer
com empresas de grande estrutura e já
estabilizadas no mercado econômico
financeiro, ambos utilizam diferentes
estratégias para tornar leais os seus clientes em
cada segmento de mercado, segundo os
diversos perfis.
O Banco Bradesco, é considerado um
dos maiores bancos privados do Brasil e o
banco brasileiro mais bem colocado no
ranking das 500 instituições financeiras com
as marcas mais valiosas do mundo. Com isso,
tem se tornado um líder entre seus
concorrentes e procurado se aprimorar cada
dia mais em seus serviços e produtos para
corresponder a toda a expectativa de expansão,
pois o mercado aumenta em um ritmo
acelerado cada dia mais.
O Bradesco é, ainda, a marca brasileira
mais valiosa no mercado mundial. Segundo
uma pesquisa realizada pela Brand Finance
(2012) com a parceria da revista britânica The
Banker, ele vem à frente, com valor de
mercado de US$15,69 bilhões, seguido pelo
Banco do Brasil com US$ 7,26 bilhões, o
Banrisul com US$ US$ 346 milhões e o
Banco do Nordeste com US$ 219 milhões.
O objetivo do estudo permitirá
identificar quais elementos da marca Bradesco
são apontadas como valorativos para a
construção do seu brand equity. Como
objetivos específicos, este estudo busca:
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•
Conhecer o conceito de marca,
sua importância e quais são os tipos de marca.
•
Apresentar as estratégias para
escolher os elementos da marca.
•
Analisar quais os atributos
identificados para escolher a marca Bradesco.
•
Aplicar a pesquisa junto ao
público alvo do Bradesco para identificar os
atributos considerados como relevantes pelos
clientes.

!

2 MARKETING NO SETOR
BANCÁRIO
Este capítulo apresenta o marketing no
setor bancário, o marketing de relacionamento
e fidelização do cliente.

!

2.1 Forças ambientais do marketing
bancário
O setor bancário é de fundamental
importância para a economia nacional, porém
apenas nos últimos tempos foi sentida a
necessidade de voltar a atenção para o cliente,
com foco nos seus produtos e serviços.
Segundo Kotler (1998), os banqueiros
não tinham o menor interesse por marketing
ou sequer consideração por essa área. Eles
possuíam pouco conhecimento ou sequer
consideração alguma por marketing. Os
bancos eram criados à imagem de um templo
grego, apenas para impressionar o público
devido à importância de sua imagem e solidez.
Toledo (1978) relata que, ainda hoje,
poucos executivos de bancos, e somente
alguns especialistas, associam o marketing
com esse tipo de organização. Para muitos, o
banco desempenha serviços bem definidos,
sendo voltado para um mercado limitado.
Assim, as atividades de marketing muitas
vezes são associadas à concorrência agressiva.
Kotler (1998) relata que o marketing
chegou aos bancos com o conceito de
propaganda e promoção. Estes estavam
enfrentando crescente concorrência por
poupança e com isso, muitos passaram a
investir fortemente em propaganda e
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promoção de vendas. Passaram a fazer muitas
pesquisas de marketing para saber o que os
clientes queriam. A mudança de postura em
entrar definitivamente na era do marketing fez
com que essas organizações passassem por um
aprendizado lento do marketing bancário.
Para Toledo (1978), para cumprir a sua
missão e atingir todos os objetivos traçados e
se adaptar às forças do ambiente, a
organização financeira deverá dispor de um
vasto arsenal de ferramentas em suas várias
áreas, as quais deverão funcionar de formar
integrada.
A ferramenta mais básica de composto
de marketing é o produto, onde a oferta é
tangível para o mercado, que inclui
características como o design, marca e
embalagem. Outra ferramenta desse composto
é o preço, ou seja, a quantidade de dinheiro
que os consumidores conseguem sob aquele
produto. Um fator a ser levado em
consideração é o valor compatível com o valor
percebido e a oferta do mercado, comparando
com os produtos dos concorrentes. A praça ou
distribuição é outra ferramenta chave no
sucesso do composto de marketing, pois inclui
todas as atividades assumidas pela empresa
para tornar os seus produtos e serviços
disponíveis aos consumidores. A promoção
tem por responsabilidade a inclusão de todas
as atividades desempenhadas pela empresa
para comunicar e promover os seus produtos
ao seu mercado alvo.
Pode-se notar que os 4P’s representam
a visão dos vendedores em relação às
ferramentas do marketing, as quais são
disponíveis para influenciar os clientes,
visando assim, atender as suas necessidades de
forma estratégica e econômica, utilizando de
uma comunicação eficaz.

!
!
!
!
!
!
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Figura 1. Fatores que influenciam a estratégia de marketing da empresa
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Fonte: Adaptado de Kotler (1998, p. 99).
!

De acordo com Toledo (1978), o
sistema de marketing deve ser concebido
como uma abstração de elementos, os quais
são selecionados a partir de um conjunto de
possibilidades. Temos dentro dele o ambiente
social e cultural, nos quais as atividades de
marketing são afetadas, uma vez que os
mercados envolvem diretamente pessoas ou
instituições as quais as decisões são tomadas.
O ambiente tecnológico depende dos
desenvolvimentos, que podem alterar alguns
mercados e padrões competitivos, o que obriga
muitas vezes os bancos a estarem atentos.

!
!
!
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2.2 Marketing de relacionamento
O marketing de relacionamento é
necessário ao desenvolvimento da liderança
para a fidelização do cliente e a rápida
aceitação de novos produtos e serviços no
mercado. Obter uma relação sólida e
duradoura com clientes não é um objetivo fácil
de ser alcançado e a sua manutenção é difícil e
diária, porém em um mundo onde o cliente
tem cada vez mais opções e o mercado
convive em uma briga constante para
prospectar cada vez mais clientes, uma relação
pessoal é a única forma de manter a fidelidade
do cliente em longo prazo.
Para Kotler (1998), para entendermos a
relação de marketing com o consumidor é
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necessário uma análise do processo envolvido
em sua atração e manutenção. Começamos a
análise com os consumidores prováveis, pois
são eles os determinantes para acharmos os
consumidores potenciais – pessoas com
grande interesse no produto ou serviço e
dispostos a pagar por ele. Contamos também
com os consumidores não qualificados, os
quais são rejeitados pelas empresas por não
terem crédito ou não serem rentáveis.
Muitas vezes se torna muito mais fácil
recuperar um cliente do que encontrar novos.
Muitas empresas sabem que o
desenvolvimento dos consumidores leais
aumenta o seu faturamento, entretanto é
preciso um investimento para o
desenvolvimento desse relacionamento. Kotler
(1998) nos relata cinco níveis de
investimentos:
•
Marketing Básico – o vendedor
simplesmente vende o seu produto;
•
Marketing Reativo – o vendedor
simplesmente vende o seu produto e se coloca
á disposição do comprador caso ocorra alguma
dúvida, problema, reclamações e até
comentários sobre ele;
•
Marketing Responsável – o vendedor
entra em contato com o cliente após a venda
do produto, ou serviço, para saber se o produto
ou serviço atenderam às suas expectativas e,
muitas vezes, solicita ao consumidor sugestões
para a melhoria do produto ou serviço, as
quais irão ajudar a empresa a desempenhar
melhor o seu papel;
•
Marketing Proativo – o vendedor ou
alguma pessoa específica da empresa contata o
consumidor algumas vezes para informar
sobre melhores formas de utilizar o produto e
até mesmo a utilidade de produtos novos que
estão surgindo no mercado;
•
Marketing de Parceria – a empresa
trabalha continuamente com os clientes e
consumidores para descobrir maneiras de
ajudá-lo a utilizar melhor o produto ou
serviço.
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Um serviço prestado com qualidade conserva
os clientes que a empresa já possui e acaba
atraindo mais clientes, desenvolvendo, assim,
a sua reputação e induzindo os clientes
potenciais a realizarem cada vez mais
negócios com a empresa.
Segundo Tschohl (1996), os benefícios dos
serviços com qualidade podem ser medidos da
seguinte maneira:
•
Lealdade do cliente, aumento da
participação de mercado e retorno sobre as
vendas;
•
Aumento das vendas e lucros da
organização;
•
Vendas muito mais frequentes,
surgindo negócios repetitivos cada vez
maiores e mais lucrativos;
•
Contas de clientes com valores mais
altos e números representativos de clientes
novos;
•
Uma redução de custos com
marketing, publicidade e promoção;
•
Menos queixas num ambiente
receptivo às queixas com problemas
resolvidos;
•
Reputação positiva para a empresa;
•
Produtos e serviços diferenciado;.
•
Aumento da moral e produtividade dos
empregados;
•
Melhores relacionamentos com os
empregados e colaboradores devido ao
entrosamento e por realizarem trabalhos que
realmente gostam de fazer;
•
Menor
lamentação
e
consequentemente, diminuição da rotatividade
dos empregados.

!

2.3. Fidelização de clientes
Ainda de acordo com Tschohl (1996),
um dos maiores benefícios dos clientes é a sua
lealdade. A lealdade é a margem contra a
erosão por parte da concorrência em toda a sua
base de cliente. No setor bancário, o setor de
prestação de serviços nos relacionamentos
com os clientes se tornou um importante
diferencial na hora da prospecção dos clientes.
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Entretanto, os produtos oferecidos
estão cada vez mais parecidos nesse setor, o
que deixa de ser algo atrativo para fidelização
do cliente.
Quando a empresa deseja atrair mais
clientes é fundamental que ela dê maior
atenção para os clientes que já possui.
Podemos citar algumas vantagens que as
empresas conquistam quando investem em
fidelização dos seus clientes.
•
Os custos de marketing sofrem uma
redução, pois os seus clientes já conhecem o
produto e são fieis àquela marca;
•
Muitas vezes aumenta o poder de
negociação da empresa com os seus
distribuidores e varejistas, pois os
consumidores esperam que eles tenham a
marca;
•
A empresa pode cobrar um preço
maior do que o de seus concorrentes, pois a
marca tem maior qualidade percebida;
•
Pode também ocorrer o lançamento de
extensões de linha mais facilmente, já que o
nome de sua marca possui credibilidade no
mercado;
•
Quanto mais fiéis, maior a vida útil da
carteira de clientes da empresa, menor custo
de recuperação de clientes e um maior valor
financeiro agregado à marca;
•
A fidelidade do cliente tem como
vantagem dar empresa uma certa defesa contra
a concorrência e o preço;
•
A fidelização do cliente oferece
também à empresa um diferencial e cria
barreiras de confiança, o que torna
inconveniente a migração para um
concorrente, pois o novo relacionamento
começaria do zero, sem nenhum conhecimento
de ambas as partes.
Tschohl (1996) diz que o serviço
aumenta o valor percebido de um produto
tangível ou intangível. Muitas vezes, quando
os consumidores percebem o valor de um
produto e notam que ele está sofrendo um
correspondente aumento no preço,
normalmente aumentam também a lealdade, a

CPMark - Caderno Profissional de Marketing - UNIMEP

ISSN: 2317-6466

quantidade de compras, a frequência e o
montante de cada compra. Por isso, reduzir os
preços dos produtos muitas vezes não é a
estratégia certa a ser tomada, sendo necessário
apenas uma melhora significante em seus
serviços.
O valor agregado é sensível às
necessidades dos clientes. Muitas vezes, a
melhora no atendimento, a agilidade na
entrega, a atenção aos problemas dos clientes
e o tratamento deles como indivíduos
especiais são apenas práticas que podem
alavancar as vendas e aumentar a fidelidade,
com a melhor economia financeira, pois são
mudanças que não exigem gasto algum.

!

3 GESTÃO DE MARCAS
Este capítulo aborda os conceitos de
marca, tipos de marca, estratégias de brand
equity e critérios de escolha da marca.

!

3.1. Conceitos de marcas
Segundo Dias (2003), marcas podem
ser letras, palavras, um símbolo ou qualquer
combinação desses elementos, adotada para
identificar produtos e serviços de um
fornecedor especifico. Para o autor, para se
desenvolver uma marca é necessário que ela se
torne o principal ativo permanente da empresa.
De acordo com a American Marketing
Association (2003), uma marca é “um nome,
termo, símbolo, desenho – ou uma
combinação destes elementos – que deve
identificar os bens ou serviços de uma
empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los
da concorrência”.
Segundo Cypriano (2007), presidente
do Bradesco, a marca é um ativo estratégico
que tem um valor de extrema importância para
gerar valor, tanto para seus acionistas como
para os seus clientes. A qualidade dos produtos
e dos serviços, ligados com um
posicionamento correto da organização e a
transparência com a sociedade são fatores
primordiais para o posicionamento no qual se
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encontra a organização e o valor que sua
marca reflete no mercado.
Através de estudos realizados pela
consultoria da Brand Finance, com parceria
pela revista inglesa The Banker, a Marca
Bradesco foi considerada, pela 4ª vez
consecutiva, a mais valiosa do Brasil e
também a mais valiosa do setor bancário.
Todos os recursos gastos com a marca
não podem ser considerados despesas, mas
sim investimentos. De acordo com Keller
(2006), o poder da marca está na mente dos
seus consumidores e nas experiências que
tiveram com a mesma. Um fator importante a
ser destacado não é o quanto é investido no
desenvolvimento da marca e sim na qualidade
desse investimento. Partindo da perspectiva do
Customer-based brand equity (CBBE), o
conhecimento que obtemos da marca é a chave
para a criação do brand equity, pois consegue
alcançar a resposta diferenciada daquilo que a
impulsiona.

!

3.2. Papéis de marcas
De acordo com Aaker (1998), assim
como o papel principal que uma marca possui
é identificar os bens ou produtos de um
consumidor, ela tem papel fundamental para
sinalizar ao consumidor a origem daquele
produto, protegendo, tanto o produtor como o
consumidor, de concorrentes que fabricam
produtos parecidos. O autor aponta que desde
a sociedade medieval são utilizadas marcas
para segurança do consumidor, tendo assim a
identificação correta de quem fabricou o
produto ou está disponibilizando o serviço.
Com isso, estabeleceram, através da marca,
associações que foram atribuídas à propaganda
e distribuições.
Segundo Aaker (1998), o
desenvolvimento de enfoques para atribuição
do valor de uma marca é importante, porque
elas são compradas e vendidas, ou seja, seu
valor deve ser calculado tanto pelos
compradores, como pelos vendedores. Quanto
maior for o investimento, maior será o valor
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de sua marca, sendo qualquer sinal de
avaliação de seu valor pode ajudar os gerentes
a conduzirem, da melhor maneira, a alocação
de seus recursos.
Tabela 1. Marcas valiosas
INSTITUIÇÃO

VALOR

1º: Bradesco

R$ 31,9 bilhões

2º: Itaú Unibanco

R$ 26,9 bilhões

3º: Banco do Brasil

R$ 14,8 bilhões

Fonte: Elaborado pela autora.

!

3.3 Tipos de marcas
Há muito tempo as marcas deixaram
de ser instrumentos de proteção de produtores
e consumidores. Hoje em dia a sua fixação na
mente dos consumidores é a melhor estratégia
a ser utilizada para que os seus produtos
passem a ser mais consumidos.
Alguns aspectos, como a sonoridade da
palavra, a facilidade da leitura e a pronúncia
do seu público, o tamanho da marca, a
programação visual, sua embalagem e suas
cores relacionadas são responsáveis pela
identidade e lembrança visual do produto. A
lembrança visual do produto representa 80%
no aprendizado e fixação em relação aos
outros quatro sentidos.
Segundo Keller (2006), os logotipos
podem ser facilmente modificados com o
passar do tempo para se conseguir uma
aparência mais moderna. O Bradesco criou
recentemente um símbolo para posicionar o
banco como uma organização voltada para
atender às necessidades de seus clientes
através de serviços apoiados pela alta
tecnologia. O símbolo procura transmitir a
manutenção do relacionamento do banco com
o cliente através de vínculos que se renovam
com o tempo. Keller (2006) define três tipos
de marca, sendo elas:
a) Marcas familiares (Todos os produtos ou
linha de produtos) - o fabricante designa todos
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os produtos com a marca do grupo ou cada
linha recebe um nome diferente das demais.
b) Marca da empresa combinada com nomes
individuais - o nome da empresa é associado à
marca individual de cada produto. Ex.:
Bradesco Seguros, Bradesco Vida e
Previdência, Bradesco Cartões, Consignado
Bradesco, etc.
c) Marca própria - trazendo para o dia adia do
consumidor, marca própria é aquela marca que
pertence ao supermercado em que se compra o
produto, masque pode não ser fabricada por
ele. Ela pode ter o mesmo nome da empresa
ou usar outro nome associado indiretamente a
ele (um nome fantasia).

!

3.4 Brand equity
Segundo Dias (2003), pode-se dizer
que é o valor da marca, ou seja, o resultado do
grau de lembrança ou conscientização da
marca pelo público, mais o grau de fidelidade
dos seus clientes e a força da imagem
associada à marca, que fez do Bradesco a 28ª
marca mais valiosa do mundo, avaliada em
mais de US$ 18 milhões.
De acordo com Aaker (1998,) o brand
equity é um conjunto de ativos - conhecimento
do nome, consumidores leais, qualidade
percebida e associações - que se liga ao
produto ou serviço em oferta. A lealdade à
marca, o conhecimento do nome, a qualidade
percebida, as associações a ela e os outros
ativos do seu proprietário (patentes,
trademarks, relações com canais de
distribuição, etc.) tratam de criar diferenciais e
reforçar a importância do papel da marca nas
estratégias de marketing.
Keller (2006) apresenta o modelo de brand
equity baseado no cliente, o CBBE, onde o
modelo adquire os avanços teóricos e as
práticas gerenciais em relação ao
comportamento do consumidor.
A força de uma marca está no resultado
daquilo que os clientes aprenderam, sentiram,
viram e ouviram sobre ela, ou seja, as
experiências que tiveram, sendo esse o maior
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desafio para os profissionais, que buscam
assegurar que os clientes tenham essa relação
com os produtos e serviços. A resposta
diferenciada, o conhecimento da marca e a
reação do cliente são os componentes chave
para identificar as respostas dos consumidores
e clientes; são eles que formam o efeito
diferencial que o conhecimento da marca tem
sobre as atitudes do consumidor.

!

3.5 Modelos de brand equity
Pode-se dividir o brand equity em
duas partes: a estratégica e a operacional. As
atividades estratégicas compreendem a
definição do posicionamento e a arquitetura
das marcas em questão. Já as atividades
operacionais envolvem pesquisas de mercado,
naming, comunicação, design, avaliação
financeira e proteção legal. Apenas a visão
integrada dessas duas partes pode formar o
brand equity. De acordo com Aaker (2002, p.
54) a imagem da marca é a tática utilizada,
que pode atribuir vantagem competitiva e
lucratividade em longo prazo.
Quadro 1. Vantagens das marcas fortes
Melhor percepção do desempenho do
produto/serviço
Maior fidelidade
Menor vulnerabilidade a ações de marketing
da concorrência
Menor vulnerabilidade a crises
Margens Maiores
Resposta mais inelástica do consumidor a
aumentos de preços
Maior cooperação dos intermediários
Maior eficácia de programas de comunicação
de marketing
Oportunidades de licenciamento
Oportunidades de extensão de marca

Fonte: Adaptado de Keller (2006, p. 36).
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Segundo Keller (2006), a marca
consiste no seu desempenho e a lembrança
espontânea da mesma. O reconhecimento da
marca é a capacidade que os consumidores
obtêm de confirmar exposição prévia da
marca, ou seja, distinguir uma marca das
outras. Já a lembrança espontânea refere-se à
capacidade dos consumidores de extrair o
nome da marca de sua memória quando é
sugerido a eles a categoria do produto ou uma
situação de sua utilização. Pode-se verificar
que, como consequências da lembrança de
marca, sejam adquiridas vantagens na
aprendizagem, o que acaba nos influenciando
a formação e as associações que compõem a
sua imagem: vantagem da consideração, que
leva os consumidores a pensarem na marca e a
considerarem sempre que precisarem comprar;
vantagem da escolha, quando é criado um alto
nível de lembrança de marca.
A imagem da marca é criada por
programas de marketing que procuram ligar na
memória associações fortes, favoráveis e
exclusivas à marca. Podemos citar como
razões principais para a escolha da marca: as
experiências obtidas anteriormente, o melhor
preço, a qualidade do produto ou serviço
oferecido, as recomendações de pessoas que já
a utilizaram, o reconhecimento dela em
anúncios, através de testes feitos em revistas e
jornais e o respeito ao meio ambiente.

!

4 METODOLOGIA
Este capítulo apresenta o tipo de
pesquisa utilizado, o universo e amostra de
pesquisa e a técnica de coleta de dados.
Quanto à sua tipologia, este trabalho é
identificado estudo exploratório, pois tem
como objetivo descobrir quais atributos a
marca Bradesco utiliza para prospectar
clientes.
De acordo com Malhotra (2004), a
pesquisa de marketing engloba uma das mais
fascinantes facetas do marketing. O conselho
da Associação de Marketing dos Estados
Unidos definiu a pesquisa de marketing como
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a função onde ocorre uma conexão entre o
cliente e o público. Há, sempre, um
profissional de marketing que, através de
informações utilizadas, tanto para identificar e
definir as oportunidades e os problemas,
como, também, para reavaliar, gerar e
aprimorar as ações de marketing,
monitorando, assim, o seu desempenho e
melhorando a compreensão do marketing
como um todo.
Para a fundamentação da pesquisa foi
realizado um levantamento com base em
fontes primárias, onde foi aplicado um
questionário estruturado para identificar a
interdependência do consumidor com a marca.
Para realização da pesquisa foi selecionada a
agência do Bradesco localizada no bairro
Jardim Europa na cidade de Piracicaba, que
tem 6.570 clientes. A agência conta com três
setores: o Classic, o Exclusive e o Prime.
O setor escolhido para realizar a coleta
de dados é o Classic, que possui 3.000 clientes
na categoria “pessoa física”. Dentro dele foi
selecionada, por conveniência e
aleatoriamente uma amostra de 25 clientes de
ambos os sexos, na faixa etária entre 25 a 55
anos, sem a preocupação de classificar os
clientes em novos ou antigos.
O questionário elaborado estava
preparado para identificar quais elementos da
marca Bradesco são apontados como
valorativos para a construção do seu brand
equity, bem como analisar quais os fatores que
são primordiais para tornar uma marca TOP
OF MIND na mente dos clientes. Outra
finalidade era compreender qual a estratégia
utilizada pelo Bradesco para a prospecção de
clientes.
Foi elaborado um questionário com
escalas, as quais são as mais utilizadas em
pesquisa de marketing, classificando as
respostas em pouco satisfeito, satisfeito ou
muito satisfeito. A principal característica
desse teste não paramétrico é a sua
simplicidade, pois, acima de tudo, não
necessita de instrumentos matemáticos de alta
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sofisticação. Nos dias atuais contamos com
muitas organizações financeiras que, como
vimos ao decorrer do trabalho, têm traçado
muitas estratégias para conquistar cada dia
mais clientes. O Bradesco é a marca melhor
posicionada no ranking de melhores marcas e
constantemente conquista o prêmio TOP OF
MIND.
Com base nas características que a
marca possui e transfere ao cliente, foi
identificado o grau de percepção da marca, as
características que a destacam perante tantas
outras e se o que ele possui é considerado
único.

!

5 RESULTADOS
Este capítulo apresenta a análise e a
interpretação dos dados que foram coletados
junto aos clientes do banco, verificando quais
elementos da marca Bradesco são apontados
como valorativos.
Os resultados mostram que a maioria
dos clientes entrevistados na categoria Classic
dão importância às vantagens que a marca
Bradesco lhes proporciona. Podemos citar
exemplos dessas vantagens: ser o banco
classificado como TOP OF MIND e a
ampliação feita nos últimos tempos da sua
marca corporativa, gerando cada vez mais
capacidade para os seus acionistas e os seus
clientes. O estudo verificou a importância da
gestão da marca e qual o seu papel principal
em uma empresa do ramo financeiro privado
distribuído por todo o território nacional.
No que se refere às vantagens que os
atributos da marca Bradesco proporcionam ao
cliente foi perguntado: “A marca Bradesco
proporciona vantagens no oferecimento de
serviços?”. Os resultados obtidos estão
demonstrados na Tabela 2.

!
!
!
!
!
!
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Tabela 2. Vantagens da marca Bradesco
RESPOSTA
Não concordo
Concordo
Concordo
planemente

FREQUENCIA

%

1

4

16

64

8

32

Fonte: Elaborado pela autora.

!

Foram entrevistados 25 clientes na
categoria Classic, sendo que, desse total, 32%
(8 clientes) concordam plenamente que a
marca Bradesco proporciona vantagens no
oferecimento de serviços em relação aos
outros bancos. 64% dos entrevistados (16
clientes) concordam que a marca proporciona
vantagens e apenas 1 cliente não concorda que
a marca traga para ele alguns diferenciais.
Isso acontece devido ao fato da
concorrência acirrada entre os bancos nos dias
atuais. Cada vez mais eles estão na briga pela
conquista de clientes, oferecendo vantagens e
redução de taxas para a sua prospecção e
retenção.
2ª questão: “As vantagens que a marca
Bradesco proporciona me fornece
credibilidade nos serviços oferecidos”. Os
resultados obtidos estão demonstrados na
Tabela 3.

!

Tabela 3. Credibilidade da Marca
RESPOSTA
Não concordo
Concordo
Concordo
planemente

FREQUENCIA

%

7

28

14

56

4

16

Fonte: Elaborado pela autora.

!
!
!
!
!
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Nessa questão, 28% (7 clientes) dos
entrevistados não concordam que consigam
credibilidade alguma pelos serviços oferecidos
pelo Bradesco. 16%(4 clientes) concordam
plenamente que a marca transmite
credibilidade. As pessoas sentem a
credibilidade da marca devido à sua solidez no
mercado, credibilidade, acessibilidade, boa
governança, pioneirismo e transparência
perante os clientes. E isso resulta nos 56% (14
clientes) que confiam na credibilidade que o
banco conquistou com os clientes ao longo de
sua trajetória de sucesso.
3ª questão: “Estou predisposto a pagar
mais pelos serviços oferecidos pelo banco
Bradesco em relação às outras marcas de
bancos”.

!

Tabela 4. Serviços oferecidos
RESPOSTA
Não concordo

FREQUENCIA

%

3

12

Concordo

12

48

Concordo
planemente

10

40

Fonte: Elaborado pela autora.

!

Na análise dessa questão é possível
notar um aumento nos quesitos concordo
plenamente e concordo. 48% (12 clientes)
entrevistados estão dispostos a pagar mais
pelos serviços oferecidos em relação às outras
marcas de bancos. 40% (10 clientes)
concordam plenamente e somente 12% (3
pessoas) não concordam. As pessoas nos dias
atuais são ligadas a marca e em muitas,
podemos notar o orgulho de pertencer ao
maior banco privado do Brasil, que sempre se
manteve a frente no mercado de varejo.
Nessa questão é possível entender o
valor que a marca agrega ao cliente, que
muitas vezes consegue taxas melhores em
outros bancos e mesmo assim continua fiel à
marca Bradesco, pois sabe que é uma
organização séria, que honra o que promete e
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não ele terá problemas futuros com os serviços
contratados.
Questão 4: “Ao comparar a marca com
as demais, ainda tenho preferência pela marca
Bradesco”.

!

Tabela 5. Preferência da marca
RESPOSTA

FREQUENCIA

Não concordo

%

3

10

Concordo

10

33

Concordo
planemente

17

57

Fonte: Elaborado pela autora

!

Dos 25 clientes entrevistados, notamos
que 57% (17 clientes) da amostra possuem
preferência total pela marca Bradesco; 33%
(10 clientes) concordam com a preferência.
Apenas 10% (3 clientes) não tem preferência
pelo Bradesco.
Podemos dizer que a maior satisfação
dos clientes é a interação e conhecimento que
o banco está caminhando na velocidade do
crescimento brasileiro, buscando, assim, abrir
e ampliar os seus caminhos. Sua estratégia
entre difundir sua qualidade juntamente com a
qualidade de seus funcionários aumenta o
prestígio e valor de seu patrimônio,
aumentando a sua marcha constante para o
progresso.
Questão 5: “A marca Bradesco
apresenta serviços adicionais que podemos
caracterizar como marca diferenciada”.

!
Tabela 6. Marca diferenciada
!
RESPOSTA

FREQUENCIA

Não concordo
Concordo

%

6

24

13

52

6

24

Concordo
planemente

Fonte: Elaborado pela autora
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Nessa questão notamos um empate de 24% (6
clientes) entrevistados que não concordam ou
concordam plenamente que o banco apresenta
serviços adicionais que o tornam como marca
diferenciada. Isso ocorre devido à
competitividade dos bancos. 52% (13 clientes)
acreditam que os serviços adicionais que o
banco oferece ao publico são considerados um
diferencial. Podemos citar, como exemplo, a
greve que ocorre quase todos os anos: o
Bradesco é o único banco que continua sempre
aberto ao público, atendendo o seu cliente
normalmente e respeitando as suas
necessidades.
Podemos ressaltar o ponto alto da estratégia,
destacando suas principais características,
acompanhando o crescimento da renda,
adaptando o seu modelo de negócios na
pratica da continuidade e da renovação
constantes, incentivando sempre a criação de
novas fontes de prosperidade e prospectando
cada dia mais clientes.

!

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo tinha por objetivo identificar quais
elementos da marca Bradesco são apontados
como valorativos para a construção do seu
brand equity.
Foram apontados como relevantes para a
empresa a prospecção de clientes, através das
vantagens no oferecimento de serviços e a
credibilidade que a marca oferece aos clientes.
Somamos, também, a predisposição que os
clientes tem em pagar mais pelos serviços
oferecidos pelo banco em comparação com as
outras marcas, levando em consideração a
liderança no ranking de valores de marcas.
Outros dois fatores que respondem à questão é
a preferência que os clientes possuem pela
marca Bradesco e os serviços adicionais que o
caracterizam como marca diferenciada.
De acordo com os resultados analisados
verificou-se que, em geral, os clientes estão
satisfeitos com o banco Bradesco em todos os
quesitos apresentados, como serviços,
credibilidade, posicionamento da marca e
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serviços adicionais. Isso permite estabelecer
um melhor relacionamento entre o banco e o
cliente, transmitindo a confiança e a segurança
que permeiam a construção de um
relacionamento sólido.
Segundo Kotler (1998), da arte de vender
produtos o marketing passa a ser a ciência e a
arte de conquistar os clientes, mantê-los e
aprofundar cada vez mais os relacionamentos,
aumentando, assim, a sua lucratividade.
É cada vez mais notória para as empresas a
necessidade de expandir os estudos sobre as
formas que os bancos utilizam na briga
incessante para a conquista de clientes.
Recomenda-se que seja feito um levantamento
de como a baixa taxa de juros tem afetado o
mercado e o relacionamento com o cliente. O
mercado está cada vez mais concorrido e as
possibilidades que aparecem no setor
financeiro são inúmeras.
Recomenda-se, para trabalhos futuros, que ela
seja ampliada, levantando dados entre uma
amostra maior, com mais número de
respondentes que possam identificar os
requisitos que os levam a preferirem aquele
determinado banco e o tipo de serviço que ele
oferece para a sua fidelização.
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