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Resumo:  
 
Esta dissertação buscou relacionar os posicionamentos estratégicos das cinco 

maiores instituições financeiras que atuam no Brasil com as imagens ou 

percepções que clientes do mercado bancário possuem de cada uma delas. Para 

tal, foram buscadas, na literatura, várias teorias sobre posicionamento estratégico, 

imagem, concorrência, diferenciação e comunicação. Na fase qualitativa da 

pesquisa, foram analisados vários documentos institucionais, propagandas, sites, 

informações sobre missão, visão, valores, slogans e demais tipos e formas de 

comunicação dos bancos para o mercado. O objetivo principal dessa estratégia foi 

avaliar se os correntistas pessoas físicas conseguem perceber diferenças 

significativas entre os bancos, e se existem relações entre a forma como os 

bancos comunicam seus posicionamentos e a forma como os entrevistados 

percebem ou enxergam essas instituições. Sendo assim, foi possível concluir para 

a amostra pesquisada que existem lacunas entre a maneira como as organizações 

gostariam de ser reconhecidas, ou em outras palavras, como elas se apresentam 

para o mercado, e como elas são vistas. Como resultado disso, destacam-se a 

baixa aderência entre os motivos de abertura de conta, a percepção sobre o ponto 

positivo principal de cada banco e algumas diferenças significativas percebidas em 

relação a como cada banco afirma estar posicionado no mercado. Destaca-se 

também o fato de que a avaliação completamente espontânea não aponta grandes 

diferenças entre as instituições. A análise estimulada com a utilização de escalas 

de avaliação sugere algumas diferenças mais significativas e aponta o melhor 
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desempenho de dois bancos, sendo um público e outro privado, entretanto para 

atributos referentes a estratégias totalmente distintas.  
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