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Resumo: No universo digital muitas marcas estão apostando no seu atendimento 

personalizado com seus clientes, assim gerando uma experiência para o mesmo. Analisando 

essa estratégia podemos notar que está bem além de ser só uma qualidade de serviço, e sim 

ser ação mercadológica de fidelização de clientes e geração de defensores de marca. Diante 

disto, observamos a Fintech, Nubank que a partir de seu conteúdo digital e sua experiência de 

atendimento, tornou-se em uma lovemark, ou seja, uma marca com características pessoais 

que cria relacionamento afetivo com seus clientes. 
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Introdução 

Para muitos, bancos são sinônimos de filas, demora, atendimento lento, papelada e 

burocracia. Pensando nisso, em setembro de 2014, o colombiano David Veléz, junto com 

Edward Wible e Cristina Junqueira criaram uma plataforma de serviços financeiros que vai 

além de entraves burocráticos e que consegue manter qualidade de atendimento com 

segurança: o Nubank, plataforma de crédito que cada vez mais ganha adeptos. 

Com a proposta de ser descomplicado, simples, justo e transparente, para que todos 

os usuários tenham total controle das ações financeiras, o Nubank se destaca por prestar um 
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serviço de crédito sem anuidade, sem espaço físico (as ações são somente via aplicativo) e 

possível de ser solicitado sem muita burocracia. Este conjunto de ações nos lembra o que  

Porter (1989) disse, ao destacar que as duas formas básicas para se entregar valor superior ao 

cliente e, também, gerar vantagem competitiva, são: cobrar preços inferiores por benefícios 

semelhantes, ou entregar benefícios superiores que justifiquem o preço mais caro. 

Além de uma marca forte – lembremos que marca é um nome, termo, signo ou 

design, ou uma combinação desses elementos, para identificar os produtos ou serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores, diferenciá-los de seus concorrentes. (KOTLER, 1998, 

p.393) – era necessário um atendimento personalizado para gerar um bom relacionamento 

com seus consumidores e fosse entendido como mais um diferencial. Foi justamente isto que 

a Nubank fez e que ainda hoje é possível de ser observado pelo público e pesquisadores. 

Levando todo este panorama em conta, analisamos então neste artigo o quanto o 

Nubank oferece ao seu público um atendimento diferenciado, provocando uma relação que 

vai além de uma troca de serviços e necessidades, mas envolve ainda um relacionamento mais 

amplo, se aproximando de uma prática de Lovemark. Para observar e compreender melhor 

isto, apresentamos aqui uma netnografia das interações nas mídias do cartão, como 

começamos a discutir a partir de agora. 

 

A Netnografia como metodologia 

Neste artigo, a metodologia utilizada é a Netnografia, que leva em conta, além das 

formas de consumo dos conteúdos compartilhados, os processos de sociabilidade e os 

fenômenos comunicacionais que envolvem as representações do homem dentro de 

comunidades virtuais (AMARAL, NATAL e VIANA, 2008, p. 02). A netnografia é “um 

método interpretativo concebido especificamente para investigar o comportamento do 

consumidor de culturas e comunidades presentes na Internet” (KOZINETS, 1998). 

Pelo fato de requerer uma análise não “material”, isto é, não em algum local, mas 

sim em conteúdos da Web, em especial em redes sociais, surgem algumas das críticas 

relacionadas a este método. No entanto, nos distanciamos de tal perspectiva por reconhecer 

que “as distorções quanto à etnografia do virtual em relação ao aspecto de facilidade ao não 

precisar deslocamento físico, não são plausíveis no discurso de muitos pesquisadores que 

acreditam que o processo configura-se como intermittent engagement” (ROCHA e 

MONTARDO, 2005, p. 14). 

Para observar melhor isto, analisamos em torno de 50 publicações no Twitter, 

Facebook e Youtube, por serem redes em que a empresa tem maior quantidade de interações 
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qualitativas. Ao todo, selecionamos 4 postagens de clientes do Twitter, Comentários de 2 

vídeos do Youtube e comentários de 2 postagens do Facebook, em comparação com 4 posts 

no Facebook de diferentes bancos no período de 01 de Abril de 2018 à 03 de Maio de 2018. 

Assim, a utilização da netnografia possibilita a interpretação e a compreensão dos 

conteúdos observados e discutidos, uma vez que colabora para um mapeamento dos perfis de 

consumo de seus participantes a partir de suas práticas comunicacionais nas plataformas 

sociais (AMARAL, NATAL e VIANA, 2008, p. 04). No caso desta análise, a discussão parte 

do consumo e interação dos usuários nas plataformas do Nubank, partindo de seu 

relacionamento personalizado. 

 

Nubank e o relacionamento personalizado 

Apesar de todas as facilidades apresentadas, não é tão simples conseguir um cartão 

Nubank. De acordo com dados conseguidos via atendimento online
5
, atualmente, o serviço 

tem uma fila de espera com mais de 500 mil pessoas, seja por pedido direto ou por indicação 

de clientes antigos. Isto é compreensível não somente pelos benefícios do serviço, mas 

também pelo relacionamento que os mesmos criaram com seus clientes em suas plataformas 

digitais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Exemplo disto é o caso abaixo, no qual 

vemos que, o que começou como uma simples dúvida e/ou indignação pela falta de um item, 

acabou se tornando uma oportunidade para criar um relacionamento forte e convincente entre  

um banco e seu cliente. Vejamos: 

                                                 
5
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@nubank.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 4 

 

Imagem 01. Screenshot do tweet de @danilao_rs em uma conversa por DM.
6
 

 

A resposta da empresa veio a seguir: 

 

Imagem 02. Screenshot do tweet de @danilao_rs em uma conversa por DM. 

                                                 
6
 Link para o Thread do tweet: https://twitter.com/danilao_rs/status/986947131540897793.  

https://twitter.com/danilao_rs/status/986947131540897793
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Notamos, então, grande atenção e organização para transformar o que poderia ser um 

ponto fraco em uma oportunidade. Além do atendimento humanizado e personalizado ao 

cliente, o banco ainda o recompensou com brindes decorados para que aquele problema 

resolvido e, assim, suprir as “necessidades afetivas” da marca com quem usufrui o serviço. 

 

Imagem 03. Screenshot do tweet de @danilao_rs em uma conversa por DM. 

 

Interações como essa criam resultados positivos e maior visibilidade para a empresa, 

gerando valor que, segundo Cobra e Ribeiro (2000), é percebido como “algo que o cliente 

busca em um serviço em conformidade com suas expectativas em relação ao que lhe é 

ofertado”. Ou seja, a partir do momento em que o Nubank supera as expectativas de seus 

clientes com um atendimento humanizado e personalizado, o mesmo gera feedbacks positivos 

para a empresa. 
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Imagem 04. Screenshot dos comentários em um dos vídeos mais recentes da startup.
7
 

 

Tal proximidade, mais evidente pela linguagem utilizada, não é aleatória, obviamente. 

Ela é pensada e criada como se pertencesse não a uma marca ou empresa, mas sim a uma 

pessoa, com personalidade e características próprias. Falamos aqui do conceito de “persona”, 

que é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre 

comportamento e características demográficas dos seus clientes, assim como uma criação de 

suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações, segundo o portal 

Resultados Digitais (2016)
8
. 

Graças a tal interação nas mídias, a Fintech, segmento de startup’s que inova e 

trabalha suas tecnologias no mercado de serviços financeiros, conseguiu qualificar melhor 

seus clientes e proporcionar essa experiência de relacionamento com os mesmos. Junto às 

experiências do serviço em si, os tirou do patamar de simples consumidores e os colocou 

como defensores da marca dentro da razão interativa, algo fundamental já que: 

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 

                                                 
7
 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PslySEBNkhs. Acesso em 27 de abril de 2018. 

8
 Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/persona-o-que-e/. Acesso em 27 de abril de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=PslySEBNkhs
https://resultadosdigitais.com.br/blog/persona-o-que-e/
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sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 

acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo. (JENKINS, 2009, p.30). 

 
Levando em conta o panorama aqui discutido, nota-se então, uma modificação no 

modo de se consumir e mesmo pensar o consumo, que envolve esquemas representacionais e 

classificatórios apreendidos como um jogo de aspectos físicos e simbólicos, onde as 

sociedades se reproduzem de acordo com sua lógica cultural específica (BARBOSA e 

CAMPBELL, 2006). 

Este processo é mais intensificado no período contemporâneo, em que notamos pela 

chamada Web 2.0, uma cultura participativa que faz com que os próprios usuários do cartão 

sejam os produtores e propagadores dos conteúdos do banco nas redes sociais, como vemos a 

seguir. 

 

Nubank - A lovemark  

Segundo Amaral (2013, p. 03), o indivíduo “como produtor e receptor de mensagens, 

está empoderado para contestar discursos oficiais, estabelecendo-se uma nova relação”. Ou 

seja, o consumidor agora possui na ponta de seus dedos o poder de explorar esse 

relacionamento com as marcas, buscando algo mais afetivo, o que se mostra uma tendência do 

consumo. Já Marc Gobé afirma que essa mudança de hábito de consumo “significa que o 

conhecimento das necessidades emocionais e dos desejos das pessoas é, na realidade, agora 

mais do que nunca a chave do sucesso” (2002, p. 19). 

Indo além, é Gobé ainda que afirma que existe um movimento para que as marcas se 

humanizem e assim atinjam seus consumidores da maneira mais viável e que seja uma 

experiência boa, tanto no que tange a que envolve o produto, quanto as que envolvem o 

relacionamento com o cliente, pós-venda e as sensações causadas. Neste sentido, observamos 

então a necessidade de usar uma persona referente a cada cliente ou padrão de cliente do 

Nubank, avaliando detalhes de cada. Assim, será possível notar e reunir características reais 

para serem utilizadas em outros, criando um Lovemark.  

Os Lovemarks são pessoais. E podem ser qualquer coisa - uma pessoa, um país, um 

carro, uma organização. Lovemarks são as marcas carismáticas que as pessoas amam e 

protegem com unhas e dentes. Para que sobrevivam. Você as reconhece imediatamente. 

(ROBERTS, 2004, p.79). É possível notar, então que, para o crescimento de uma marca frente 

aos seus consumidores fiéis, ela precisa ser pessoal, humana e verdadeira com sua proposta de 
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querer se relacionar com quem se quer relacionar, ou seja, os seus consumidores. Notou 

alguma semelhança com o que já discutimos sobre o Nubank? 

Sim, o Nubank pratica muito bem todas essas características ao ofertar aos seus 

clientes uma experiência no SAC 2.0 que nenhuma outra empresa bancária praticou antes no 

Brasil, sendo amigo de seus clientes, como vimos acima. O que é crucial para o 

fortalecimento de uma empresa, como diz Roberts (2004) 

 

As Lovemarks deste novo século serão as marcas e as empresas que 

criarem conexões emocionais genuínas com as comunidades e redes 

com as quais se relacionam. Isso significa tornar-se próximo e 

pessoal. E ninguém vai deixar você se aproximar o suficiente para 

tocá-lo, a menos que respeite o que você faz ou quem você é. 

(ROBERTS, 2004 p. 44) 

 

Quanto mais pessoal, personalizado e íntimo, o banco se torna, as chances de 

continuar dando certo e se aproximar mais de seus clientes usando o fator emocional só 

aumentam, muito por causa da forma de pensamento da empresa, segundo Sheehan (2010): 

Eles começam dando amor, demonstrando que amam as pessoas que os compram. A mudança 

ocorre quando as marcas deixam de pensar em seus clientes como “eles” e começam a pensar 

em “nós”. Essa integração do consumidor à marca, recompensando-os com uma boa 

experiência, é uma forma clara de torná-los íntimos da empresa, demonstrando uma relação e 

um afeto com esse cliente. 

O que o Nubank também leva em consideração com o que Roberts (2004) colocou 

como princípio básico é que: as empresas precisam ser passionais e sem falsidade. Os 

consumidores tendem a ter esse olhar detalhista e investigativo em relação ao que eles usam, 

portanto “os consumidores sentem o cheiro da falsidade a quilômetros de distância. Se você 

não ama o próprio negócio, eles também não amarão”. (2004, p. 75) 
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Imagens 05 e 06. Diálogo entre o perfil do banco pelo twitter com uma cliente que acaba de receber seu cartão. 

 

 Tendo em vista o citado anteriormente, o Nubank sabe muito bem conversar com seu 

público e gerar essa experiência boa, o que varia desde anúncios do seu serviço, até conteúdo 

sobre a empresa. Tal proximidade gerou até a convivência e o termo Nubankers, maneira 

como a empresa chama seus funcionários. 

 

 

Imagem 07. Screenshot da playlist de vídeos sobre os Nubankers
9
 

 

O alcance é tamanho que a empresa conta com mais de 900 colaboradores de todos os 

cantos do mundo e de 25 nacionalidades diferentes, além de possuir alta comunidade LGBT e 

feminina, representando, respectivamente, 30% e 40% da equipe em diferentes níveis de 

                                                 
9
 Disponível no canal da empresa no Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCgsDX3hTwiPdtGHJjMFfDxg. Acesso em 28 de abril de 2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCgsDX3hTwiPdtGHJjMFfDxg
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cargos. O que rendeu para a Fintech em seu primeiro ano de ações, o destaque no ranking 

GPTW (Great Places To Work) como um ótimo local para se trabalhar.
10

  

Todo esse conteúdo, gerou mais gratificação dos clientes da Fintech nas redes sociais, 

gerando imagens como a abaixo em que só se mostram clientes satisfeitos com o serviço, com 

a facilidade, clareza e com as experiências que o Nubank proporciona para todos os “Nus” - 

maneira como chamam seus clientes. 

 

 
Imagem 08. Screenshot de elogios em uma postagem na página do Nubank no Facebook

11
 

 

 

O alcance da empresa e seu Lovemark se tornam mais visíveis ainda se compararmos 

a interação das pessoas com as ações da empresa do “cartãozinho roxo” locando o Nubank em 

comparação com outros bancos, como Santander e Itaú, em que podemos ver predominância 

em insatisfação com o serviço e até com a falta de clareza que outros bancos geram em seus 

clientes: 

                                                 
10

 Disponível em : https://www.tecmundo.com.br/apps/108487-nubank-entra-ranking-melhores-empresas-

trabalhar.htm > Acessado em: 03/05/2018. 
11

 Disponível em: https://web.facebook.com/nubankbrasil/. < Acessado em: 03/05/2018>. 

https://www.tecmundo.com.br/apps/108487-nubank-entra-ranking-melhores-empresas-trabalhar.htm
https://www.tecmundo.com.br/apps/108487-nubank-entra-ranking-melhores-empresas-trabalhar.htm
https://web.facebook.com/nubankbrasil/
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Imagem 09. Screenshot retirada de postagem recente do Banco Santander no Facebook.

12
 

 

É trivial a maneira como o banco recebe reações negativas ou de “raiva” na própria 

página no Facebook e em outras redes sociais, além de ser uma página que recebe mais 

comentários negativos do que comentários de “felicidade” por ser cliente do banco. 

 

 
Imagem 10. Screenshot retirada de postagem recente do Banco Itaú no Facebook.

13
 

 

                                                 
12

 Disponível em: https://web.facebook.com/santanderbrasil/. 
13

 Disponível em: https://web.facebook.com/itau/. 

https://web.facebook.com/santanderbrasil/
https://web.facebook.com/itau/
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Além da falta de clareza, a maneira direta, sem proximidade e até sem emojis pode vir 

a gerar mais negatividade nas redes sociais, já que, apesar de ser óbvio, as pessoas gostam de 

ser tratadas como o que são, pessoas. No momento em que uma empresa responde como um 

robô, o cliente tende a estar menos a vontade com o serviço. Um mau atendimento na Web, 

que muitas vezes parte de uma indefinição de persona, prejudica no relacionamento, em 

especial quando notamos a insatisfação dos sujeitos sobre o serviço bancário e atendimento na 

página. 

Em suma, o mau atendimento e a forma como os outros bancos não tratam seus 

clientes, pessoas as quais deveriam ter a melhor experiência possível para assim recomendar 

os serviços a terceiros, se vê falha e não consegue ao menos resolver os problemas e dúvidas, 

coisas que qualquer serviço, principalmente o bancário, tem em grande quantidade. Com o 

Nubank, como vimos, não é diferente, mas eles possuem um jeito diferente e melhor para 

tratar todos esses fatos, usando de facilidade, clareza e personalidade, que em grande maioria 

falta, mas em breve será algo comum a todos os concorrentes de bancos digitais e até outros 

segmentos de mercado.  

 

Considerações finais 

Diante da análise aqui realizada, podemos notar claramente que as pessoas sentem 

uma necessidade maior de clareza por parte de serviços que usufruem, principalmente quando 

se trata de seu dinheiro. Mais que isso: querem um atendimento envolvente que responda as 

suas demandas, muitas vezes entregando também outros benefícios que nem são esperados. 

Assim, no momento em que uma startup como o Nubank surge com uma proposta de 

facilitar e “devolver” o controle financeiro para essas pessoas, automaticamente torna-se em 

um objeto de desejo para uma melhor qualidade de vida financeira. Indo além, passa a ser 

uma marca “bem vista” e mesmo bem quista devido a seu atendimento personalizado e mais 

“humanizado”. 

Por conta de todo este contexto, não é difícil perceber que o Nubank passou a ser um 

“facilitador”, que cumpriu sua proposta de melhorar a qualidade de controle das finanças, 

gerando mais do que tais melhorias, experiências positivas aos seus usuários. Assim, eles 

deixam de ser apenas estatísticas em bancos de dados e são “convertidos” em defensores da 

marca e prosumers, enquadrando a marca Nubank como uma Lovemark, devido ao 

relacionamento criado, baseado na clareza das informações, resolução dos problemas e 

dúvidas e uma interação inovadora, divertida e que provoca engajamento. 
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