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RESUMO 

 

Baseando-se no fato de que a competitividade existente no mercado financeiro foi expandida 

conforme a evolução das redes sociais e do impacto que elas têm no mundo e nas relações 

humanas, esse artigo tem como objetivo identificar como as instituições bancárias tradicionais 

estão utilizando as redes sociais para manter-se no mercado e a efetividade dessas abordagens. 

Para tanto, através de uma pesquisa quantitativa e descritiva, foram analisadas as interações 

entre os clientes e os bancos utilizando como objeto de estudo o perfil no Instagram do 

Bradesco, do Bando do Brasil e da Caixa Econômica. Como resultado, foi identificado que o 

Bradesco possui uma abordagem nas redes que demonstra mais preocupação por questões 

sociais do que por divulgação de seus serviços, além de possuir maior Taxa de Engajamento 

que os outros bancos estudados. O Banco do Brasil possui postagens regulares de temas mais 

diversificados e possui mais seguidores que o Bradesco, porém menor Taxa de Engajamento. 

Já a Caixa possui postagens regulares objetivando falar de serviços oferecidos e possui o 

maior número de curtidas e comentários dos bancos estudados, além de maior número de 

seguidores, porém, a Taxa de Engajamento é o mesmo que o Banco do Brasil. 

 

Palavras-chave: Bancos Tradicionais. Redes Sociais. Engajamento.  

 

1 Introdução 

 

O desenvolvimento de tecnologia e informação serviu para orientar estrategicamente 

os segmentos de mercado, atividades comerciais, sociais e culturais. Para o setor bancário não 

é diferente, pois esta combinação da tecnologia e da informação se relaciona aos 

comportamentos de mercado altamente especializado, competitivo e padronizado (PORTER, 

1999). E diante dessa crescente evolução tecnológica, o ambiente coorporativo, nacional e 

internacional, tem se moldado em boa parte pela tecnologia de informação (TI), englobando a 

criação de novas tecnologias e se tornando uma ferramenta empresarial capaz de alterar a base 

da competitividade e de estratégias empresariais (ALBERTIN, 1999).  

Acrescenta-se ainda a disseminação de informações na Web, que provoca a 

necessidade de adoção de novas técnicas para o tratamento das grandes massas de dados, o 

que significa a criação e/ou aperfeiçoamento de ferramentas para processar e analisar os dados 

e informações existentes (RAMOS; BRASCHER, 2009). Com isso, passa-se a entender a 

importância da World Wide Web (rede mundial de computadores) que é um sistema que 

permite o acesso a essas grandes massas de dados. A partir de então, houve o crescimento da 

segunda geração dessa rede de computadores, chamada de Web 2.0, que vem liderando o 

mercado através da criação de novas ferramentas geradas pelos usuários, como as redes 

sociais, que proporcionam oportunidades para o aumento no fluxo das informações (KIM; 

KULJIS, 2010).  

Essa expansão se dá pela facilidade da comunicação através das redes sociais e sua 

capacidade de conectividade entre os usuários. Os brasileiros participam ativamente das redes 

sociais e, de acordo com a ―Digital Report‖ (2019), todos os dias eles gastam em média 

3h34min para acessar as redes sociais via smartphones e 9h29min diariamente para acessar a 

Internet por qualquer dispositivo. Nota-se, um campo vasto para interação e colaboração das 

empresas com os usuários, suportado pelas redes sociais que alteraram a maneira como as 



  

 

pessoas buscam informações e são usadas ainda como base para tomadas de decisões nas 

organizações (LI, 2010). 

Assim, a partir da Web 2.0 e dos avanços da comunicação entre as empresas e os 

clientes, foram criados outros modelos de instituições financeiras, como as fintechs, que se 

caracterizam pelos processos baseados inteiramente em tecnologia. Nesse paradigma, passam 

a existir questionamentos sobre o impacto que essas novas formas de interatividade têm sobre 

as instituições financeiras tradicionais e como esses bancos estão se aliando a elas para 

manterem-se no mercado e em competitividade com esses novos modelos de instituições 

criadas a partir da tecnologia (GONÇALVES FILHO, 2002). 

Para Albertin (1999), existe um questionamento sobre o impacto que essas novas 

formas de relações sociais possuem no setor bancário, sendo este setor um dos que mais 

investem em tecnologia de informação, levando em consideração que seus produtos e serviços 

estão apoiados na tecnologia. Assim, esse setor é um dos mais afetados pelas mudanças do 

mercado aliadas ao comércio eletrônico o que, consequentemente, exige cada vez mais 

esforço tanto das instituições quanto dos clientes para assimilação e utilização das novas 

tecnologias (ALBERTIN, 1999).  

Partindo disso, é possível perceber que as instituições financeiras estão 

constantemente se reestruturando para criar um banco virtual, baseado no autoatendimento, e 

alterando a interação entre bancos, consumidores e concorrentes (ALBERTIN, 1999). Com 

isso, o banco tradicional foi definido como objeto de pesquisa, pois em meio a constante 

evolução mercadológica, com a world wibe web e sua rápida conectividade e disseminação de 

informações, além da competitividade no setor financeiro em conjunto com a ameaça de 

novos entrantes no mercado, como as fintechs, continuam buscando espaço atuarem. 

Nesse contexto de desenvolvimento tecnológico, há o surgimento do e-commerce 

como uma tendência inovadora nos processos de negócios (ALBERTIN, 1999). E para 

compreender o desenvolvimento do e-commerce no setor financeiro julga-se importante 

elucidar as estratégias utilizadas pelos bancos para implementar serviços por meio da web, 

bem como explanar os desafios que essas empresas enfrentam ao implementar soluções 

alternativas de comércio eletrônico no setor. No entanto, destaca-se que presente trabalho tem 

por principal objetivo identificar como as instituições bancárias tradicionais estão utilizando o 

Instagram para manter-se no mercado e a efetividade dessa utilização. 

Assim, Jonas e Streit (2019), identificaram ainda a necessidade de mensurar o 

engajamento proporcionado através da utilização das mídias sociais, pois as respostas obtidas 

nela, como visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos, são fatores para a 

análise do comportamento do consumidor. Dessa forma, o engajamento também será 

mensurado entre os bancos para realizar uma análise de como estes utilizam as redes sociais 

obter envolvimento de seus clientes.  

A relevância dessa análise se justifica pelo fato de ser possível afirmar certo receio das 

instituições financeiras conservadoras quanto às redes sociais, tendo em vista suas 

características de entretenimento e a natureza mais ―séria‖ dos serviços bancários (JONAS; 

SREIT, 2019). Contudo, a competitividade e lucratividade passaram a ser determinantes para 

o desenvolvimento da tecnologia e, devido as instituições estarem incluídas em um mercado 

tão competitivo, seus serviços estão continuamente envolvidos com as mudanças tecnológicas 

e um exemplo disso é sua inserção nas mídias sociais para facilitar a comunicação com os 

consumidores (JONAS; STREIT, 2019). 



  

 

A estrutura deste artigo compõe-se por esta introdução - seção 1 que apresenta os 

elementos que norteiam a pesquisa, como problematização, objetivos, racionalidade e o 

principal tema de pesquisa. Na seção 2, são apresentadas as bases teóricas relacionadas a 

análise da utilização das redes sociais como facilitador de negócios bancários. Já na seção 3 se 

discute métodos e procedimentos para a realização deste estudo. Na seção 4, é promovida a 

análise de dados, que cobre o histórico do trabalho de pesquisa. Por fim, a seção 5 abrange as 

considerações finais deste artigo. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Esta pesquisa evoluiu a partir do modelo teórico proposto por Marques (2019), que 

afirma que o mercado financeiro no Brasil passou a entrar no processo de digitalização em 

que os clientes passaram a priorizar as operações digitais. Através, por exemplo, do internet 

banking ao invés dos meios tradicionais de atendimento nas agências bancárias. Isto pode ser 

evidenciado através do fato de que o cliente passou a conseguir efetuar operações como 

transações de forma mais segura e sem precisar se deslocar até um ponto geográfico, bastando 

apenas a utilização de meios digitais com segurança e comodidade (MARQUES, 2019).  

 

2.1 Redes Sociais 

 

Observa-se que partir do século XX houve um destaque na literatura acerca das redes 

sociais e seu potencial no mercado. Isso é evidenciado pelo fato de que as redes sociais são 

fatores para a criação de vínculos de confiança e reciprocidade, o que é necessário para o 

sucesso do engajamento entre cliente e empresa (VALENZUELA et al., 2009). Isso se dá, 

pois essas mídias proporcionam que os usuários consigam informações mais detalhadas dos 

seus contatos e interesses, o que auxilia na redução de incertezas que as pessoas possuem 

(VALENZUELA et al., 2009).   

Um dos fatores que destacam as redes sociais é a rapidez na comunicação 

proporcionada por elas, ou seja, através dessas redes é possível criar grande disseminação de 

informações, levando em consideração que as pessoas todos os dias publicam e expõem 

empresas/marcas com elogios ou críticas, porém com as redes essas opiniões têm um maior 

impacto, pois quando alguém cita uma empresa cria também um potencial de visibilidade 

(FERNANDES et al., 2011).  

Diante disso, a comunicação passou a ganhar importância e, consequentemente, se 

tornou um pilar importante nas organizações, pois o cliente emergiu da posição de isolado 

para conectado, deixando de ser um polo passivo para se tornar uma voz ativa nos negócios 

que se comprova no fato de antes o valor ser gerado pela empresa e entregue aos clientes, 

porém, o valor passou a ser criado através da interação entre os dois o que tem alterado a 

dinâmica das relações, pois, a comunicação aliada à tecnologia, permite a quebra das barreiras 

de limites culturais e geográficos (FORMANSKI et al., 2013).  

Conforme o relatório digital de 2020 nota-se que o Brasil possui 150,4 milhões de 

internautas, o que representa 71% da população, indicando que 66% da população brasileira é 

ativa nas redes sociais. E com 211.8 milhões de habitantes, as conexões móveis alcançam 

97% da população brasileira. A seguir alguns fatos dos usuários da internet no Brasil, 

conforme Relatório Digital 2020:  

• Existem mais de 140 milhões de usuários de mídias sociais ativos.  



  

 

• 94% possuem um smartphone.  

• Os usuários passam em média 9h17min diariamente na internet.  

• 39% utilizam ou escaneiam QR Codes com seus celulares  

• 43% transferem dinheiro para amigos e família com seus dispositivos 

móveis.  

• 38% já realizou uma compra online com um dispositivo mobile.  

 

2.2 Instagram 

 

O Instagram foi criado em 2010 é um canal de marketing que serve como uma 

plataforma para compartilhamento de fotos e vídeos (ARAGÃO et al., 2016). Esta rede social 

é ainda uma eficiente ferramenta para o desenvolvimento de ações que visam aproximar os 

clientes e as marcas (OLIVEIRA, 2014). 

Evidenciando isso, Piza (2012) apresenta um histórico exemplar desta plataforma que 

acumulou, em seu primeiro mês de existência, 01 milhão de usuários que logo se 

multiplicaram, somando 07 milhões em oito meses e um total de 100 milhões de fotos 

publicadas. Corroborando com isso, Aragão et al. (2016) demonstra o impacto da rede quando 

apresenta o número de 200 milhões de usuários na plataforma em 2014 e mais de 60 milhões 

de imagens publicadas diariamente.  

Diante esse contexto, a utilização do Instagram pode ser entendida como a 

materialização da experiência dos usuários (OLIVEIRA, 2014). Essa afirmação é explicada 

pela crença dos próprios desenvolvedores da rede social, pois eles acreditam que o aplicativo 

conseguiu dar a liberdade para que seus usuários conseguissem mostrar com transparência as 

suas vivencias, como pedidos de casamento recebidos e nascimento de bebês (PIZA, 2012). 

 

2.3 Relação dos Bancos e as Redes Sociais  

 

 No Brasil, a taxa de inserção das redes sociais atingiu mais de 66% de toda a 

população (RELATÓRIO DIGITAL, 2020). Isso faz com que as redes sociais deixem de ser 

apenas canais de interação e contato com os clientes, para tornarem-se plataformas de 

prestação de serviços bancários, ao adotarem essa estratégia de diferenciação nos canais de 

marketing, tendo em vista que muitos serviços prestados pelos bancos em aplicativos de redes 

sociais também permitem acesso ao extrato do cartão, extrato bancário, saldo da poupança e o 

limite disponível (RELATÓRIO DIGITAL, 2020).  

Diante disso, é possível verificar que as instituições passam a investir em formas de 

interação com os consumidores através das redes sociais e isso se evidencia no fato dessas 

redes representarem um fator agregador de valor e proporcionarem atividades de comércio 

eletrônico, pois o uso delas podem substituir outros canais de comunicações e auxiliar no 

gerenciamento da qualidade dos serviços (JONAS; STREIT, 2019).  

Quanto mais a organização interage com os usuários nas redes sociais, mais fácil é 

medir o "Engajamento" (PAINE, 2008). O input que a empresa recebe é o ponto de partida 

para a análise do comportamento dos consumidores que é realizada através do monitoramento 

da participação online do consumidor (VALENZUELA et al., 2009).  

 

 

  



  

 

3 Metodologia 

 

A abordagem da pesquisa é quantitativa, pois busca mensurar as interações existentes 

entre os usuários das redes sociais e os bancos Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal para então, ser extraída a Taxa de Engajamento dos usuários nas 

publicações dos bancos. 

A Taxa de Engajamento, ou Engagement Rate (ER), pode ser entendida como uma 

média da relação de respostas para cada publicação feita nas páginas sobre a quantidade total 

de seguidores (SOUZA; GOSLING, 2012). Dessa forma, será utilizado um modelo adaptado 

de Souza e Gosling (2012) para a medição da taxa de engajamento, sendo utilizada a 

somatória de todas as interações (curtidas e comentários) recebidas pelos perfis dos bancos 

durante o período de 02 meses (01/03/2021 a 30/04/2021), a somatória de postagens de cada 

perfil no período estudado e o número de seguidores de cada perfil no fim do período, 

conforme a tabela 01. 

 

Tabela 01 - Fórmula da Taxa de Engajamento 

Fórmula Dados 

           ER = Interações no dia 

                    Número de posts no dia 

                    Número de fãs no dia 

Interações do dia: Somatória de interações 

(curtidas e comentários recebidos no período 

estudado); 

Número de posts no dia: Somatória de 

postagens durante o período; 

Número de fãs no dia: Número de 

seguidores no fim do período. 
Fonte: Adaptado de Souza e Gosling (2012, p. 6). 

 

Para a coleta de dados, o trabalho utiliza a Netnografia que é um vocábulo usado por 

Robert V. Kozinets para se referir à pesquisa etnográfica virtual.  O autor argumenta sobre a 

relevância um termo único que descreva a etnografia que se faz em meios online a fim de 

otimizar a identificação, o método e todo o arcabouço de práticas (KOZINETS, 2014). Porém, 

vale ressaltar que a netnografia é uma etnografia inicialmente, pois é uma estratégia usada 

para investigar determinado grupo por determinado tempo para extrair dados observacionais 

ou entrevistas (CRESWELL, 2007). O senso questionador do pesquisador é quem norteará a 

etnografia.  

Dessa forma, a coleta de dados se dará através de observação e análise documental, 

sendo utilizado o período de 02 meses de postagens nos perfis dos bancos no Instagram 

(período do dia 01/03/2021 ao dia 30/04/2021). Nessas postagens analisadas, serão 

documentados os temas das postagens, além de todas as curtidas e comentários deixados pelos 

usuários.  

Por fim, os dados serão organizados, primeiro apresentando os temas das postagens de 

cada perfil para compreensão da estratégia utilizada pelo banco para engajamento de clientes 

e, logo após, será utilizado a fórmula da Taxa de Engajamento para compreender a efetividade 

dessas estratégias. 

Esta metodologia foi escolhida, pois, para compreender a utilização do Instagram 

pelos bancos estudados, é necessário mensurar a interação existente entre os usuários da rede 



  

 

com os perfis das instituições financeiras e, por fim, levar em consideração a taxa de 

engajamento das páginas observadas, 

Além disso, os bancos escolhidos justificam-se por constituírem três instituições 

tradicionais com características distintas entre si. O Banco do Bradesco é um banco privado, o 

Banco do Brasil se trata de uma sociedade de economia mista, sendo constituía tanto de 

capital privado quanto público, e a Caixa Econômica Federal é instituição financeira sob a 

forma de empresa pública. Dessa forma, foi possível abranger três instituições que, embora 

sejam considerados bancos de modelos tradicionais, em sua natureza jurídica são diferentes 

umas das outras. 

 

4 Análise dos Resultados 

Nesta seção são descritos e analisados os dados obtidos nas publicações dos perfis do 

Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal no Instagram. Para melhor 

compreensão, inicialmente foram analisados os temas das postagens no período 

compreendido de 01/03/2021 a 30/04/2021. Logo após, foram apresentadas as Taxas de 

Engajamentos do perfil do Instagram de cada banco. 

 

4.1 Instagram do Bradesco 

 

O perfil do Instagram do Bradesco atualmente soma o montante de 353 mil seguidores 

e possui 720 publicações. É possível notar que o perfil do banco na rede não possui postagens 

regulares e isso é notado no fato de que no período de dois meses (01/03/2021 a 30/04/2021) 

foram contabilizadas apenas 06 postagens, todas no mês de abril.  

 

Figura 01 - Perfil do Bradesco no Instagram. 

 
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Também foi notado que o perfil do Instagram do banco é utilizado de forma bastante 

visual, demonstrando cuidado em tornar o perfil agradável aos olhos dos interessados, sendo 

esse o enfoque da utilização da rede, conforme figura 02. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 02 - Postagens referentes aos assédios sofridos pelas mulheres no Brasil. 

 
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Além disso, foi identificada nas postagens no período de 01/03/2021 a 30/04/2021 

uma estratégia voltada para apresentar ao público preocupações com pautas sociais, buscando 

mostrar aproximação com lutas por respeito e aceitação, não utilizando a rede social como 

forma de apresentar novos serviços ou produtos, conforme apresentado no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Apresentação das postagens do Banco Bradesco. 

Data  Quantidade de postagens  Tema das postagens  

22/04/2021 03 postagens 

Inclusão social de todos os brasileiros, 

valorizando as diferenças e demonstrando 

a importância de representatividade. 

05/04/2021 03 postagens 

Alteração das respostas às perguntas 

recebidas pela inteligência artificial do 

Banco Bradesco, BIA, em decorrência dos 

assédios sofridos por mulheres. 
Fonte: Elaborado pelos a partir dos dados desta pesquisa. 

 

Por fim, foi identificado que com essas postagens, o perfil acumulou o total de 78.557 

curtidas e uma interação de 6.337 comentários, o que demonstra uma taxa de engajamento 

médio de 0,04%. Com isso, conclui-se que, mesmo com poucas postagens, existe uma boa 

interação do seu público no Instagram, o que é evidenciado pela quantidade de curtidas e 

comentários acumulados em apenas 06 posts, o que demonstra a efetividade da estratégia do 

banco para a utilização do perfil na rede social. 

 

4.2 Instagram do Banco do Brasil 

 

O perfil do Banco do Brasil no Instagram possui 356 mil seguidores e um total de 885 

publicações. No período de dois meses (01/03/2021 a 30/04/2021) foi identificado o total de 

45 postagens, o que demonstra regularidade nas postagens e utilização da rede social como 

forma de interação com os interessados, 

  

 

 

 



  

 

Figura 03 - Perfil do Banco do Brasil no Instagram.  

  
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Em meio as postagens do banco, é possível identificar que elas possuem como 

objetivo apresentar diferenciais, como tentar buscar um contato maior com públicos 

específicos que é o caso dos clientes que possuem apegos a jogos eletrônicos. É notado que o 

perfil utiliza Instagram como meio de divulgação de serviços específicos para esse público 

gamer como o ―Fundo BB Ações Games‖, conforme apresentado na figura 04. 

 

Figura 04 - Postagem referente à divulgação do “Fundo BB Ações Games” 

  
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Evidencia-se na figura 5 a diversidade de conteúdo nas postagens do Banco do Brasil, 

e seu perfil na rede social utiliza a plataforma para divulgar também a sua preocupação com o 

contexto ambiental em seus serviços. 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 05 - Postagem referente às medidas tomadas pelo banco visando a 

sustentabilidade. 

 
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Além disso, é possível identificar alguns temas bastante recorrentes nas postagens do 

Banco do Brasil no Instagram, o que representa uma estratégia em apresentar diversidade de 

conteúdo no perfil do banco, conforme o quadro 02. 

 

Quadro 02 - Temas das postagens e a quantidade delas no perfil do Banco do 

Brasil. 

Temas Quantidade de postagens 

Games 12 postagens 

Pix 07 postagens 

Serviços prestados pelo banco 12 postagens 

Sustentabilidade 04 postagens 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da presente pesquisa. 

 

Por fim, foi identificado que o perfil do Banco do Brasil somou, no período 

pesquisado, um total de 129.790 curtidas e 6.072 comentários nas 45 postagens do banco, o 

que representa uma taxa de engajamento de 0,01%. Com isso, é possível concluir que, mesmo 

com postagens regulares, e diversidade de temas, não está havendo grande engajamento dos 

seguidores nas postagens do perfil quando comparado com o perfil do Bradesco. 

 

4.3 Instagram da Caixa Econômica Federal 

 

O perfil da Caixa Econômica Federal no Instagram possui um total de 1,8 milhões de 

seguidores e 1.446 postagens, conforme é possível observar na figura 06. Durante a pesquisa, 



  

 

foi identificado que no decorrer de março e abril de 2021 foram feitas 70 postagens, sendo 

quase sempre com objetivos de apresentar os serviços prestados pelo banco.  

 

Figura 06 - Perfil do Banco do Brasil no Instagram. 

 
Fonte: Screenshot realizada pelos autores dia 30/04/2021. 

 

Foi identificado que das 70 postagens, 36 são sobre o aplicativo CAIXA Tem e o 

Auxílio Emergencial, sendo este o benefício financeiro concedido pelo Governo Federal 

durante o período de pandemia do Coronavírus (Covid-19). Além de ser o tema mais postado 

no perfil, é possível identificar que as postagens com tais temas são as com maiores interações 

dos usuários, conforme relação das postagens e suas interações no quadro 03. 

 

Quadro 03 - Postagens no perfil da Caixa no Instagram com interações. 

Postagens Curtidas Comentário 

Dúvidas sobre como atualizar os dados cadastrais no 

CAIXA Tem. 
327.000 2.842 

Visita da Primeira-Dama Michelle Bolsonaro para 

conhecer as medidas que a CAIXA tem adotado para 

promover a inclusão de pessoas com deficiência, em 

especial a Síndrome de Down. 

98.200 339 

Atualização do cadastro dos usuários do CAIXA Tem. 70.100 5.025 

Atualização do cadastro dos usuários do CAIXA Tem. 61.300 4.887 

Dúvidas sobre o Auxílio Emergencial. 54.700 485 

Calendário de pagamentos dos Auxílios Emergenciais. 52.300 4.309 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da presente pesquisa. 

 

Por fim, foi identificado que o perfil somou, no período pesquisado, um total de 

1.375.408 curtidas e 62.905 comentários nas suas 70 postagens, representando 0,01% de 

engajamento. Conclui-se que, por mais que o perfil tenha acumulado um número expressivo 

de curtidas e comentários, quando é verificado a quantidade de postagens no período e o 



  

 

número de seguidores acumulados pelo banco, percebe-se uma baixa taxa de engajamento 

médio comparado com o perfil do banco do Bradesco.  

 

4.4 Comparação entre os Bancos 

 

É possível identificar que entre os perfis dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e 

Caixa utilizam diferentes estratégias no Instagram. O Bradesco utiliza a rede como forma de 

criar vínculos com os clientes através de postagens voltadas para questões sociais mantendo o 

perfil organizado de forma visual, não possuindo postagens regulares ou tantas postagens 

voltadas para serviços prestados.  

O Banco do Brasil, por outro lado, utiliza o seu perfil para criar identificação, como o 

caso do público de esportes eletrônicos (jogos) e apresentar diferenciais, como novos serviços 

e sua preocupação com a sociedade através de publicações voltadas para demonstrar 

preocupação com a sustentabilidade, tendo, diferente do Bradesco, um ritmo de postagens 

regulares e com temas diversificados. 

 Já o banco da Caixa utiliza a rede majoritariamente para a divulgação de seus 

serviços, além de manter a rede mais movimentada que os demais bancos estudados. Isso se 

explica pelo fato de que, no enfrentamento da pandemia do Covid-19, o banco está sendo 

utilizado para recebimento de auxílio financeiro do Estado e isso reflete nas suas postagens 

voltadas para o aplicativo CAIXA Tem e para o calendário dos pagamentos do Auxílio 

Emergencial. 

Em relação às interações nos perfis, é notável a diferença do alcance entre os perfis e 

isso se evidência na soma de curtidas e comentários recebidos nas redes sociais, que, em um 

período de dois meses, a Caixa conseguiu o expressivo número de 1.4 milhões de interações 

enquanto o Bradesco e o Banco do Brasil conseguiram, respectivamente, 84 mil e 135 mil, 

conforme o gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Interações nos Perfis das Redes Sociais dos Bancos. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da presente pesquisa. 
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Já em relação à taxa de engajamento, foi mensurada uma taxa maior no perfil do 

Bradesco, mesmo esse sendo o banco com menor número de interações. Isso é explicado pelo 

fato de que para medir a Taxa de Engajamento utilizam-se outras duas variáveis além das 

interações, sendo a quantidade de postagens e o número de seguidores, conforme apresentado 

por Souza e Gosling (2012). Assim, nota-se uma maior taxa de engajamento nas postagens do 

perfil do Bradesco, 0,04%, que no perfil do Banco do Brasil e Caixa Econômica, 0,01% em 

ambos os perfis, conforme tabela a seguir: 

Tabela 02 - Comparação entre os bancos estudados. 

 Bradesco Banco Do Brasil Caixa Econômica 

Interações 84.894 135.862 1.438.313 

Postagens 06 45 70 

Seguidores 353.000 356.000 1.800.000 

Taxa de 

Engajamento 
0,04% 0,01% 0,01% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da presente pesquisa. 

  

5 Considerações Finais 

 

A pesquisa buscou identificar como as instituições bancárias tradicionais estão 

utilizando o Instagram para manter-se no mercado através de uma análise do perfil do banco 

Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica na rede social estudada. 

Diante disso, foi identificado grande diferença na utilização das redes pelos bancos 

estudados, pois enquanto o Bradesco utiliza seu perfil no Instagram de forma visual 

objetivando criar aproximação com seus clientes através de pautas sociais, o Banco do Brasil 

utiliza a plataforma para divulgação de temas diversos, desde a importância com questões 

sociais à apresentação de serviços específicos para determinados perfis de clientes. Por outro 

lado, foi identificado que a Caixa Econômica utiliza a rede objetivando apresentar sempre 

seus serviços. 

Assim, conforme os dados coletados, verificamos que a publicidade e a necessidade de 

uma equipe dedicada à manutenção da marca precisam ser gerenciadas em um ambiente de 

rede social. Isso se evidencia nas taxas de engajamentos conseguidas, pois mesmo possuindo 

menos interações que os outros dois bancos estudados, o Bradesco possui um maior nível de 

engajamento médio do seu público. 

É válido ressaltar que os comentários feitos por usuários nas postagens dos perfis no 

Instagram dos bancos estudados são variados e são objetos de estudo que tornariam a 

pesquisa mais aprofundada, tendo em vista que eles são variáveis com potencial de mensurar 

não apenas a quantidade de interações existentes, mas o teor da interação, sendo possível 

identificar um engajamento negativo ou positivo. Porém, em decorrência do prazo estipulado 

para finalização, juntamente com a quantidade de comentários a serem analisados, não foi 

possível englobar tais variáveis no artigo.  

Por fim, é possível notar que os dados obtidos são consistentes com o conceito de 

Kotler e Keller (2006) que afirma que os fatores culturais de acordo como os indivíduos se 

organizam na sociedade por canais de serviço. Em relação aos resultados obtidos neste 

trabalho, é possível adaptá-los ao conhecimento existente na literatura. Por exemplo, é 

possível observar exposição pública, facilidades de atendimento ao cliente, referência e 

cobertura de rede social são vantagens importantes para as instituições financeiras. 
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