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ESTRATÉGIAS DE ENTRADA E POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO 
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1. Introdução 
 

Na que foi considerada por muitos analistas de mercado como sendo uma estratégia 

ousada, no fim do ano 2000, o banco espanhol Santander adquiriu o controle do 

BANESPA, Banco do Estado de São Paulo por cerca de US$ 3,6 bilhões. Este valor 

representou um ágio de cerca de 280% que foi o segundo maior em se tratando de 

privatização de bancos no Brasil.    

 

Ainda no mesmo ano, no México, o BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, adquiriu o 

Bancomer. Um outro fato também importante de ser analisado, ainda com relação ao 

México, é que os bancos estrangeiros através de seus representantes, vem sugerindo as 

autoridades mudanças na legislação bancária para aumentarem a sua presença no País. 

 

Outros países da região como Argentina, Venezuela e Chile também vem sendo alvo do 

interesse crescente dos bancos espanhóis em particular o banco Santander e o BBVA. 

 

Estes fatos servem para ilustrar a dimensão da agressividade com que os bancos 

espanhóis vem buscando conquistar fatias de mercado na América Latina e também a 

vulnerabilidade dos grandes bancos latino-americanos ao chamado takeover de 

instituições estrangeiras principalmente se analisarmos o fatos dentro de uma 

perspectiva de médio e longo prazo. 

 

No presente trabalho pretende-se examinar a atuação dos bancos espanhóis no mercado 

latino americano concentrando a análise principalmente nas estratégias de entrada e 

posicionamento mercadológico
1
 dos principais bancos espanhóis, Santander e Bilbao-

Vizcaya nos principais mercados da América latina que são representados por países 

como Brasil, México e Argentina. 

 

Para a análise serão contemplados inicialmente os antecedentes e alavancadores da 

entrada dos citados bancos a partir do resgate das mudanças legais ocorridas em 1977 no 

sistema financeiro espanhol. 

 

Em seguida se abordará o marketing bancário e o posicionamento como uma importante 

ferramenta à disposição dos profissionais de marketing dos bancos. 

 
Na sequência serão investigadas as principais estratégias utilizadas pelos principais 

bancos espanhóis em se tratando da construção de um posicionamento sólido e 

duradouro nos mercados dos países latino-americanos. Para efeito deste trabalho a 
                                                           
1
 A expressão Posicionamento Mercadológico foi utilizada para fazer referência a dimensão simbólica do 

posicionamento como é abordada por Ries e Trout e não a dimensão operacional do posicionamento  

dentro de uma indústria como é abordado por Porter e que envolve questões como localização geográfica, 

distribuição de produtos, entre outras.  
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estratégia de posicionamento adotado pelos bancos espanhóis na América Latina, será 

analisada a partir das informações contidas nas  respectivas páginas dos bancos na 

Internet nos países latino-americanos, através de materiais promocionais e de 

reportagens sobre a atuação dos bancos.  

 

Por último será apresentada a proposta de um modelo que pode ser útil para auxiliar os 

bancos na identificação de âncoras adequadas para a construção do posicionamento, a 

partir de uma perspectiva que combina a ótica dos clientes com os pontos fortes da 

instituição financeira. 

 

 
2. Impacto da Globalização na Indústria Bancária da América Latina 

 
O mercado financeiro da América Latina vem passando, nos últimos anos,  por 

profundas transformações em decorrência do processo de fusões e aquisições de bancos 

que são uma decorrência do processo de globalização como um todo e particularmente 

da necessidade dos grandes bancos internacionais obterem ganhos de escala para os seus 

negócios o que levou ao surgimento do negócio bancário em escala global, global 

banking. 

 

Estas transformações tem por base a reestruturação do setor bancário na Região que se 

consolidou a partir da década de 90 com a entrada de forma mais acentuada de grandes 

bancos internacionais através da aquisição de bancos da região, bancos estes que já 

haviam atravessado nas décadas anteriores, sobretudo a de 70 e a de 80 processos de 

fusões com outras instituições financeiras.  

 

Os bancos internacionais aqui chegando se defrontaram com um mercado financeiro 

com algumas peculiaridades. Entre estas peculiaridades do mercado bancário latino 

americano destaca-se a elevada concentração. O Brasil, ou seja, um único país, 

representa quase que 50% dos ativos bancários da região e apenas os nove principais 

países da região detém cerca de 96%
2
 dos ativos bancários.   

 
A Figura 1 ilustra como se deu a inserção da América Latina no contexto bancário 

global. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Estudo elaborado pela Ernst & Young com base nos dados dos bancos centrais de 1996 e 1997. 
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Figura 1: Processo de entrada de bancos estrangeiros na América Latina 

 

O processo de aquisições que movimentou o mercado bancário da América Latina teve 

como principais atores os bancos estadunidenses, espanhóis, britânicos, holandeses e 

canadenses. Todavia o papel dos espanhóis na internacionalização do mercado bancário 

da América Latina, acabou se tornando mais acentuado até mesmo por conta de uma 

postura, até certo ponto mais conservadora, adotada pelos bancos estadunidenses. 

 

A Figura 2 ilustra a participação ativa dos bancos espanhóis Santander e Bilbao Vizcaya 

no processo de aquisições envolvendo bancos latino-americanos. 

 

 

Comprador Banco País Valor (USS milhões) 

Santander Banespa Brasil 3,600.00 

BBVA Bancomer México 1,200.00 

Santander Rio de la Plata Argentina 1,040.00 

BBVA Excel Econômico Brasil    500.00 

Santander Bozabo/Meridional Brasil 1.000,00 

Santander Noroeste Brasil    480.00 

Santander Osomo Chile     495.00 

BBVA Crédito Argentino Argentina     402.00 

Santander Banco Venezuela Venezuela     376.00 

BBVA Francés Argentina     350.00 

BBVA Provincial Venezuela     300.00 

Figura 2: Principais negócios no mercado bancário latino-americano nos últimos 

    anos envolvendo bancos espanhóis 
 

Fonte: Gazeta Mercantil 
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3. Antecedentes da Entrada dos Bancos Espanhóis na América Latina 

 
Para compreender-se o papel preponderante que tiveram os bancos espanhóis na 

transformação do setor bancário da América Latina é fundamental que resgatemos as 

transformações que os mesmos enfrentaram no mercado doméstico, notadamente a 

partir da década de 70.  

 

Um marco importante das transformações ocorridas no mercado financeiro espanhol na  

foi, em 1977, com a adoção de uma nova política econômica através do Plano Moncloa.  

 

A partir de então o sistema financeiro espanhol foi redesenhado segundo Canals (1994) 

tendo como objetivo a criação  de um sistema mais moderno e aberto, e tendo ainda  

como grande força diretora o conceito de liberalização.  

 

Durante as décadas de 70 e 80, ainda segundo o mesmo autor dois eventos ocorreram e 

tiveram desdobramentos importantes no mercado bancário espanhol. O primeiro foi  a 

crise bancária provocada pela crise econômica e inflação elevada o que levou ao 

desaparecimento  de diversos bancos de pequeno e médio portes. Segundo a maior 

liberalização a partir de 1988 que propiciou mais liberdade aos bancos estrangeiros para 

atuar no País. A sedimentação desta liberalização se deu com a consolidação da 

Comunidade Européia que possibilitou aos bancos estrangeiros liberdade para operar na 

Espanha. 

  

A atual estrutura do sistema financeiro espanhol no que se refere aos bancos pode ser 

observada na Figura 3. 

 

 

  BANCOS  BANCOS

BANCOSBANCOS
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Figura 3: Estrutura do sistema financeiro espanhol no que se refere ao sistema      

   bancário 
 

Fonte: Adaptado de SANS, Jorge Soley. El sistema financiero y su encuentro con la empresa, p. 18 
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O modelo adotado pela Espanha separa os bancos em bancos espanhóis e bancos 

estrangeiros. Os bancos espanhóis por sua vez são separados em duas categorias: bancos 

nacionais e bancos com participação estrangeira. Os bancos estrangeiros estão separados 

em bancos estrangeiros com sede na comunidade européia e demais bancos estrangeiros. 

 

 

4. Marketing Bancário e suas Particularidades 
 

Antes de proceder-se a análise do posicionamento adotado pelos bancos espanhóis que 

atuam na América Latina, é importante compreender as características inerentes ao 

marketing adotado pelos bancos na medida em que o posicionamento é um instrumento 

de marketing diretamente relacionado as variáveis que determinam o comportamento do 

consumidor, aqui no caso o cliente bancário, e a segmentação do mercado dos bancos. 

naturalmente as peculiaridades do marketing bancário terão desdobramentos na forma 

pela qual se estuda o comportamento do cliente bancário e nos modelos adotados para a 

segmentação do mercado. 

 

O marketing dos bancos é um marketing especializado, não só por referir-se ao setor de 

serviços como também por apresentar características únicas não constatadas em outras 

categorias de serviços. Além do mais, alguns aspectos da oferta e demanda dos serviços 

bancários são mais bem assimilados quando se estabelecem analogias com o marketing 

praticado nas indústrias. 

  

Por este motivo o marketing bancário vem já ha algum tempo sendo estudado como 

sendo um campo especial do marketing. Isso se deve ainda  a outros  fatores que 

igualmente concorrem para esta singularidade: 

- aspectos ambientais de funcionamento do banco; 

- a própria característica dos produtos/serviços bancários; 

- a típica relação de poder entre o cliente e  banco; 

- aspectos característicos da demanda e da oferta; 

- a dinâmica do comportamento do consumidor bancário. 

 

Com relação ainda aos fatores que tornam o marketing bancário diferente do marketing  

praticado por outros tipos de organizações Sans (2000) fala de sete elementos que 

estabelecem estas diferenças: 

 

“- Dualidade de relações entre a entidade financeira e o cliente. 

 - Forte regulamentação. 

 - Ausência de proteção a inovação. 

 - Heterogeneidade da clientela. 

 - Confidencialidade dos serviços. 

 - Manutenção de relações permanentes entre a entidade e clientes. 

 - Compartilhamento dos clientes com outras entidades financeiras.” 

 

Esses fatores em conjunto sinalizam sobre a importância de uma abordagem específica 

em se tratando do desenvolvimento de modelos para o gerenciamento do marketing 

bancário. 
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5. Posicionamento 
 

A escolha dos mercados-alvo é uma decisão crítica para o banco. Não basta 

simplesmente escolher o segmento que deve ser abordado. A tarefa consiste em 

identificar a vantagem competitiva que o banco irá explorar para penetrar nesse 

mercado, o que é denominado de eixo de diferenciação. A escolha do mercado, dos 

segmentos e dos eixos de diferenciação constituem o posicionamento estratégico no 

negócio bancário. Por posicionamento estratégico entende-se o conjunto de ações 

implementadas por um banco  objetivando assegurar que o mesmo ocupe uma posição 

clara, distinta e sólida em relação aos  concorrentes. Um ponto importante a ser 

considerado nesta análise é que a arena na qual se trava a batalha pelo posicionamento é 

a mente do cliente do banco.  

 

5.1. Conceituação de Posicionamento 

 

Um dos conceitos mais importantes em se tratando de marketing é o conceito de 

posicionamento. 

 

Este conceito foi apresentado originalmente por Ries e Trout  no Advertising Age em 

1972. Na oportunidade o autor afirmava que “O nome do jogo do marketing nos anos 70 

é ‘posicionamento’.” 

 

O conceito de posicionamento se originou de uma abordagem defendida por um 

profissional de propaganda chamado Rosser Reeves nos anos 50. Ele chamava esta 

abordagem de Unique Selling Proposition, ou seja, Proposição Única de Vendas ou 

Argumentação Única de Vendas.. 

De lá para cá vem sendo muito utilizado para explicar o sucesso/insucesso de diversos  

produtos e marcas.  

 

Segundo Wilensky (1986) “Posicionar  é definir como marcar o produto na mente do 

consumidor.” 

 Quanto ao processo de posicionamento o que se observa é que: 

 

“O processo de posicionamento refere-se a posição de uma empresa 

e/ou de seus produtos e serviços relativamente à competição na mente 

do consumidor efetivo ou potencial.” (Toledo, 1995)  

 

Ennew at al (1996:26) explicitam melhor o conceito de posicionamento ao afirmar que: 

 

“O processo de posicionamento está essencialmente preocupado com 

a identificação de uma vantagem competitiva apropriada para 

produtos e serviços com relação a um  grupo particular de mercados-

alvo e a comunicação da natureza desta vantagem competitiva para 

os clientes. 

 

A dimensão exata do conceito de posicionamento é dada por Ries e Trout (1986) ao 

afirmarem que: 
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 Posicionamento não é o que você faz para um produto. Posicionamento é o que você 

faz com a mente de um cliente potencial. 

 Posicionamento é um sistema organizado para encontrar uma janela na mente. 

 Na era do posicionamento não é suficiente inventar ou descobrir algo. Você deve, de 

qualquer forma ser o primeiro a entrar na mente do cliente potencial. 

 

5.2. Tipologia de posicionamento  

 

Existem diversas alternativas a partir das quais os bancos podem construir o 

posicionamento de seus produtos  e serviços. As mais utilizadas são:  

 

 Posicionamento sobre benefícios, solução de problemas ou necessidades 

 Posicionamento sobre ocasiões de uso específico 

 Posicionamento sobre categoria de usuário 

 Posicionamento contra outro produto 

 Posicionamento por dissociação da classe de produto 

 

No posicionamento sobre benefícios como o próprio nome revela a construção do 

posicionamento na mente do cliente é feita focando-se os benefícios que a utilização de 

um determinado produto pode proporcionar bem como o fato do mesmo atender a 

alguma necessidade específica ou poder ser utilizado para a solução de problemas do 

cliente. 

 

Já o posicionamento sobre ocasiões de uso está ancorado no fato de que aquele 

produto/serviço deve ser utilizado em determinados momentos do dia ou até mesmo na 

vida do cliente. 

O posicionamento sobre categoria de usuário se estabelece não a partir das 

características do produto e sim com base no tipo de cliente potencial para um 

determinado produto/serviço. 

 

O posicionamento contra outro produto se estabelece a partir da utilização de 

comparações para se deixar claro para o cliente as vantagens que o produto/serviço que 

se quer posicionar apresenta em relação a um produto concorrente. 

 

Finalmente o posicionamento por dissociação de classe de produto tenta colocar o 

mesmo como fazendo parte de uma outra categoria e não aquela a que ele 

tradicionalmente pertence. 

 

5.3. Metodologia de posicionamento 

 

Uma das formas para se estabelecer o posicionamento para uma empresa, produto ou 

marca é analisando a concorrência, identificando a percepção dos clientes e a partir daí 

escolhendo o argumento de posicionamento conforme mostrado na Figura 4. 
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Figura 4: Metodologia para a construção do posicionamento 

 

Todavia esta metodologia evidencia uma limitação por desconsiderar uma importante 

dimensão do posicionamento que são os pontos fortes da empresa a partir dos quais se 

pode construir um posicionamento sólido 

 

5.4. Posicionamento no marketing dos bancos 

 

A adoção de uma estratégia de posicionamento mercadológico é de fundamental 

importância para os bancos e consequentemente para o marketing bancário. 

Segundo afirma Zineldin (1996) “Nenhum banco pode oferecer todos os 

produtos/serviços e ser o melhor banco para todos os clientes.” 

 

Outro aspecto que justifica a necessidade da adoção de um posicionamento claro por 

parte dos bancos é o fato do negócio bancário possuir algumas características que lhes 

são peculiares com destaque para quatro delas que são: forte regulamentação, ausência 

de proteção a inovação, manutenção de relações permanentes entre a entidade e clientes 

e compartilhamento dos clientes com outras entidades financeiras. 

 

Como a atividade bancária é fortemente regulamentada a diferenciação de produtos e 

serviços fica de certa forma prejudicada. Para ilustrar este aspecto basta citar o caso de 

um produto extremamente popular no Brasil e em muitos outros países da América 

Latina que é a caderneta de poupança. Por questões de regulamentação este 

produto/serviço bancário paga a mesma taxa de juros que no caso brasileiro é de 6% ao 

ano. 

 

Outro aspecto importante para justificar a necessidade do banco construir um 

posicionamento sólido é quanto a ausência de proteção a inovação.   Para resolver a 

questão das extensas filas que se formavam a frente dos caixas, em um determinado 
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momento um banco brasileiro
3
 passou a adotar a fila única e imediatamente, poucos dias 

depois, diversos outros bancos estavam copiando a solução que, embora óbvia, não 

havia ainda sido adotada. O mesmo ocorreu com o tão popular, hoje, cheque especial 

que ao que tudo indica foi adotado pela primeira vez pelo Banco do Brasil e com o 

decorrer dos anos copiado por outras instituições financeiras. 

 

A manutenção de relações normalmente duradouras entre banco e cliente é outro fator 

que fundamenta a adequação e a grande chance de êxito de uma estratégia de 

posicionamento bem formulada. Na medida em que o posicionamento é algo que só é 

obtido a longo prazo ele pressupõe relacionamentos estáveis do banco com a sua 

clientela para que o posicionamento se construa e se efetive. 

 

Por último outro fator importante de ser considerado é a tendência a uma baixa 

fidelidade do cliente para com um determinado banco. Em que pese o custo elevado de 

oportunidade que representa a troca de uma instituição para outra normalmente o cliente 

de banco é de certa forma um “adúltero” na medida que mantém relacionamentos 

simultâneos com diversos bancos. Neste caso a conquista de um posicionamento sólido 

por parte do banco na mente do cliente pode assegurar para este uma certa preferência 

que leve o cliente a concentrar sua principais operações, ou pelo menos as mais 

rentáveis sobre a ótica do banco, na instituição mais bem posicionada na sua mente em 

termos de algum fator que o cliente julgue relevante como solidez da instituição, 

rentabilidade, qualidade dos serviços ou mesmo capacitação dos gerentes de conta.  

 

Toda questão do posicionamento, com relação a bancos, está na diferença significativa 

entre um e outro banco e decorre principalmente de dois fatores. O primeiro deles é a 

identificação do segmento ou dos segmentos-alvo que o banco irá atender e o segundo a 

definição de uma vantagem comparativa, na qual o banco pretenda ancorar a sua 

estratégia de posicionamento.  

 

“No âmbito do marketing bancário, o posicionamento é o processo 

que auxilia o banco a: 

1) avaliar como os clientes percebem a situação (posição) do mesmo, 

comparativamente aos concorrentes em termos de atributos, 

intrínsecos ou não, dos produtos/serviços oferecidos; 

2) orientá-lo estrategicamente na criação de uma imagem na mente 

dos clientes, com base na sua percepção dos atributos diferenciadores 

e do grau de ajuste desses atributos aos benefícios procurados.” 

 

Posicionamento aplicado ao negócio bancário pode ser visto ainda como  

 

“ uma tentativa de distinguir o banco dos seus competidores ao longo 

de dimensões reais para ser o banco preferido por um certo segmento 

de mercado ou de clientes potenciais. É uma tentativa uma posição 

única e clara no mercado.” (Zineldin, 1996)  

 

                                                           
3
 Existem algumas evidências que foi o Unibanco. 
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O posicionamento é de importância vital para a rentabilidade do banco. É através dele 

que a instituição bancária consolida sua imagem junto ao “target”. É o resultado da 

percepção do cliente quanto a valor diferencial entre uma instituição bancária e outra. 

Para o cliente é uma elaboração mental de associação de múltiplos sinais que compõem 

a imagem global. Esta adquire um significado para o cliente e determina sentimentos 

positivos ou negativos quanto aos produtos/serviços do banco. Apelos da propaganda, 

maneiras de atendimento, identidade visual, tecnologia utilizada na prestação de 

serviços, rede de dependências, política tarifária, dentre outros, irão compor a imagem 

da instituição bancaria. 

O problema do marketing bancário no que se refere ao posicionamento é compor uma 

imagem institucional e de produtos e serviços. Adicionalmente, a marca e os serviços, 

desde que posicionados de forma adequada, exercem um poder de atrair e fidelizar o 

cliente.  

 

A crescente sofisticação do marketing  notadamente com relação  ao  negócio  bancário  

sinaliza na direção de um aumento na complexidade das estratégias de posicionamento 

das instituições bancárias de forma a assegurar vantagens competitivas sustentáveis. 

 

Quando analisa o mercado bancário brasileiro, Grisi(1996) observa aborda o 

posicionamento dos principais bancos em uma das seguintes categorias: 

 

 Boutique 

 Atacado especializado 

 Atacado com transações e serviços 

 Rede restrita 

 Rede nacional 

 Rede extensiva  

 

Os chamados bancos de “Boutique” são aqueles com alta especialização, que portanto 

possuem um portfólio de produtos reduzidos e trabalham com um número pequeno de 

clientes. Suas operações são altamente estruturadas. Possuem grande agilidade para o 

aproveitamento de oportunidades. Apresentam forte limitação para a atividade bancária 

e atuam representando normalmente corretoras americanas. 

 

Os bancos que se posicionam como de atacado especializado ou atacado com transações 

e serviços possuem poucas agências e concentram a sua atuação no “large corporate”, 

“corporate” e em alguns casos, na metade superior do “middle market”. Outra 

característica importante dessa categoria de bancos é a elevada qualidade na prestação 

de serviços como decorrência do pessoal altamente capacitado. 

  

Já os bancos de rede restrita tem atuação regionalizada notadamente no “small business” 

e no “middle market”. Os seus serviços são apoiados através do atendimento 

personalizado que a regionalização e a menor base de clientes assegura.  

  

Os bancos de rede nacional são aqueles que atuam em todos os segmentos com 

operações de baixo grau de estruturação financeira. Seus serviços são amparados em 

tecnologia avançada e na relativa capilaridade da rede de distribuição. 
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Finalmente os bancos posicionados como bancos de rede extensiva, atuam em todos os 

mercados. Sua estratégia está centrada em produtos de uso intensivo. Sua grande 

agilidade em serviços operacionais é decorrente de elevados investimentos em 

informática. A contrapartida pela grande rede de atuação normalmente pode ser 

verificada na baixa qualidade do atendimento do gerente de contas e do gerente de 

produtos. 

 

Estas transformações foram uma tentativa de reacomodação do mercado e afetou de 

maneira mais ou menos intensa a estratégia de posicionamento de todos os bancos. As 

liquidações, fusões e aquisições foram o primeiro reflexo da reestruturação das 

instituições bancárias na tentativa de obter um posicionamento mais adequado o que foi 

realizado por  grande parte dos bancos de maneira empírica. Por esses motivos o estudo 

das questões relativas ao posicionamento estratégico dos bancos se reveste de 

fundamental importância principalmente se considerarmos que esse movimento no 

mercado bancário está apenas no início e outras alterações ainda estão por vir.  

 

Pelo exposto evidencia-se a necessidade de uma melhor compreensão dos mecanismos 

que explicam a atuação e o posicionamento dos bancos de forma a definir seus  

determinantes e codicionantes para identificar possíveis relações de causa e efeito. Outra 

decorrência do estudo seria no sentido de desenvolver um modelo que possibilite o 

desenho e a implementação de uma estratégia para posicionar os bancos dentro do 

cenário nacional de forma a maximizar o seu desempenho competitivo.    

 

Uma forma do banco conquistar uma posição favorável no mercado e particularmente 

na mente dos clientes e prospects é oferecendo valor aos mesmos. 

 

Sobre este aspecto Urban e Star (1991) propõe que  

 

“se nós queremos tomar decisões adequadas de posicionamento 

precisamos saber: que dimensões os consumidores utilizam para 

avaliar os programas de marketing - quantos eles são e como eles 

devem ser chamados; quão importante é cada uma destas dimensões 

no processo de decisão; como nós e os nossos competidores nos 

comparamos nestas dimensões e como os consumidores fazem 

escolhas com base na informação.” 

 

6. Estratégias de Entrada e Posicionamento dos Bancos Espanhóis na AL 
 

Em que pese um aumento de atuação dos bancos espanhóis na América Latina a sua 

presença não é recente conforme ilustra a figura 4. 

 

Nela pode-se observar que o Banco Santander, por exemplo, atua na América Latina 

desde a década de 50 quando começou a atuar no México. O seu concorrente direto o 

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya passou a atuar na região desde a década de 80. 
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 Santander BBVA BCH Argentaria 

Argentina 1963 1996 1996 1967 

Brasil 1980 1998 1990 1977 

Bolívia --- --- 1998 --- 

Chile 1978 1998 1993 1979 

Colômbia 1997 1996 1990 1967 

Rep. Dominicana --- --- 1990 --- 

Equador --- --- 1990 1978 

Guatemala --- --- --- 1968 

México 1951 1991 1990 1967 

Nicarágua --- --- --- 1978 

Panamá --- 1983 1990 1967 

Paraguai --- 1994 1967 1988 

Peru 1995 1995 1994 1980 

Porto Rico 1976 1992 1994 --- 

Uruguai 1982 1995 1996 1982 

Venezuela 1994 1997 1990 1977 

                   

Figura 4: Internacionalização dos bancos espanhóis na América Latina 
 

Fonte: Adaptado de ÁLVARES, María José, et al. The internationalization process of the spanish financial service firms  in latin 

america: customer following or marketing seeking. 

  

Os bancos quando adquirem um outro adquirem também um certo posicionamento O 

Santander ao comprar o BANESPA. 

 

O posicionamento adotado pelos bancos Santander e BBVA na América Latina pode ser 

observado pelos slogans adotados pelos bancos na Região. 

 

O posicionamento do Santander enfatiza a preocupação do banco em ser percebido 

como um banco que utiliza tecnologia de ponta dentro de uma visão futurista. 

 

“Bem vindo ao Santander. O banco do terceiro milênio.” (Santander - 

Brasil) 

 

“Santander também está aqui, somando sua experiência e tecnologia 

ao conhecimento do mercado nacional do banco mexicano para 

trabalhar, crescer contigo e apoiar-te. Já sabes, por isso Santander 

está aqui. (Santander - México) 

 

Já  o posicionamento do BBV enfatiza a questão da liderança e da preocupação 

ocnstante com a criação de valor para o cliente. 

 

“Ser o banco líder do sistema financeiro Argentino. BBV Banco 

Francés quer ser o melhor banco da Argentina, para o País, para o 

Cliente, para o acionista e para o Pessoal, criando valor através do 

crescimento e da rentabilidade, sobre uma base sólida em 

capacidades e compromisso.” (BBV Banco Francés - Argentina) 
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7. Matriz de Posicionamento 
 

7.1 Construção da Matriz de Posicionamento 

 

A Matriz de Posicionamento é uma matriz do tipo pontos fortes da empresa por 

dimensões do produto/serviço amplamente valorizadas pelos clientes, onde as linhas da 

matriz correspondem diretamente aos pontos fortes da empresa identificados por ocasião 

do desenvolvimento do planejamento estratégico colocados em ordem decrescente de 

importância. As colunas da matriz correspondem as dimensões do produto/serviço 

amplamente valorizadas pelos clientes, que podem ser obtidas a partir de um 

levantamento, pesquisa, com os próprios clientes da empresa ou junto aos prospects
4
 

também colocados em ordem decrescente em função do grau de importância atribuída 

pelos clientes. 

  

 

 

 
DIMENSÕES DO PRODUTO/SERVIÇO AMPLAMENTE

VALORIZADAS PELOS CLIENTES

P
O
N
T     D
O    O
S
        B
F     A
O    N
R    C
T    O
E
S

   D1              D2              D3              D4              D5

PF1

PF2

PF3

PF4

 
Figura 5: Matriz de Posicionamento 

 

 

7.1 Análise da Matriz de Posicionamento 

 

Cada um dos elementos Pij  representa o cruzamento de um ponto forte da empresa com 

uma dimensão do produto/serviço valorizado pelos clientes. Obviamente nem todos são 

possíveis pontos de posicionamento na medida em que, como foi dito anteriormente, um 

posicionamento sólido deve ser construído a partir de um ponto forte da empresa que 

seja amplamente valorizado pelo mercado.   

 

 

                                                           
4
  Prospects aqui é tratado como clientes potenciais. 
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DIMENSÕES DO PRODUTO/SERVIÇO AMPLAMENTE

VALORIZADAS PELOS CLIENTES

P
O
N
T     D
O    O
S
        B
F     A
O    N
R    C
T    O
E
S

   D1              D2              D3              D4              D5

PF1

PF2

PF3

PF4

P11       P 12       P13       P14       P15

P31       P32        P33       P34      P35

P41       P42        P43       P44      P45

  P21         P22         P23        P24         P25

 
Figura 6: Dimensões possíveis de posicionamento 

 

 

A identificação dos possíveis argumentos de posicionamento é obtida percorrendo-se a 

matriz na diagonal a partir do ponto P   procurando-se em qual dos pontos existe 

convergência entre o ponto forte da empresa e aquilo que é valorizado pelos clientes. 

 

O posicionamento ideal que deve ser perseguido pela empresa é, dentre os possíveis, 

aquele que apresenta o menor somatório i + j. 

 
No exemplo abaixo retrata um banco em que foram identificados como pontos fortes do 

banco, na ordem: gerentes qualificados para realização de operações sofisticadas, rede 

de agências distribuídas mundialmente, qualificação dos funcionários do atendimento e 

a utilização de tecnologia de ponta. Já as dimensões do serviço mais valorizadas pelos 

clientes do banco são, na ordem: atendimento, agilidade no lançamento de novos 

produtos, prestação de consultoria financeira, atuação global e solidez da instituição.  
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DIMENSÕES DO PRODUTO/SERVIÇO AMPLAMENTE

VALORIZADAS PELOS CLIENTES

P
O
N
T     D
O    O
S
        B
F     A
O    N
R    C
T    O
E
S

    Atendimento     Agilidade no lançamento    Consultoria                Atuação                    Solidez

         de  produtos                   financeira                   global

   Gerentes
qualificados

 Rede mundial

Qualificação
do pessoal de
atendimento

Tecnologia
de ponta

P11       P 12       P13       P14       P15

P31       P32        P33       P34      P35

P41       P42        P43       P44      P45

  P21         P22         P23        P24         P25

 1

           2

                                                                                   

                                        3

 
Figura 7: Escolha do posicionamento adequado 

 

Observando a figura acima percebe-se que a primeira convergência do ponto forte do 

banco com o que é demandado pelo cliente ocorre respectivamente nos pontos da matriz 

em i + j = 4. 

 
Neste exemplo observa-se que esta condição se verifica nos pontos P31 e P13. Neste caso 

deve ser dada prioridade a se buscar o posicionamento no ponto em que o ponto forte é 

mais expressivo. No exemplo o ponto P13. 

 

Este banco no caso deverá buscar um posicionamento a partir do argumento de 

consultoria financeira na medida em que tem gerentes qualificados para a realização de 

operações sofisticadas como o seu maior ponto forte. A outra alternativa centrada no 

atributo atendimento se mostra mais frágil na medida em que a qualificação do pessoal 

do atendimento aparece apenas como terceiro ponto mais forte da empresa.  

 

Esta metodologia para a construção do posicionamento, ao contrario da metodologia 

apresentada na Fig. 4 considera as três dimensões fundamentais do processo de 

posicionamento que são: os pontos fortes da empresa, a perspectiva do cliente e a 

posição dos concorrentes. 
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