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RESUMO 

A evolução tecnológica ocone de forma vigorosa e acelerada nos dias atuais e em 

consequência, organizações se estruturam, criam estratégias, buscam se adequar e adaptar a 

essas novas tecnologias, com o propósito de permanecerem competitivas em relação aos seus 

conconentes e de manterem seus negócios perenes. Essas mudanças têm causado alterações 

no comportamento humano, em relação ao consumo e a forma de agirem, por exemplo. O 

objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso para ensino com foco em entender 

como o funcionamento das agências digitais bancárias, a agência bancária do futuro, do banco 

Delta Ômega, pode ser vantajosa para o banco, para os clientes e para seus funcionários e 

quais os pontos de melhoria. Tendo em vista, principalmente, uma nova forma de 

relacionamento e interação com os clientes voltada para o futuro. Nesta trajetória, o banco 

Delta Ômega tem colhido frutos promissores da decisão de implantação das agências digitais. 

A utilização deste estudo de caso para ensino permitirá ao docente abordar os referenciais 

teóricos de estratégia empresarial, teorias dos recursos da firma e conectá-los às ações 

promovidas pelo banco Delta Ômega para a implantação dessas agencias do futuro e os seus 

impactos para os clientes, funcionários e para o banco. 

Palavras chave: Evolução Tecnológica, Estratégias, Mudanças, Futuro, Agências Digitais 

Bancárias, Interação, Vantagens, Delta Ômega. 



ABSTRACT 

Technological evolution has a vigorous and rapid pace these days andas result organizations 

are well structured, try to create new strategies, and seek to adjust and to adapt to these new 

technologies. These changes have caused new challenges in human behavior in the bank, in 

relation to how to implement these digital agencies and how to manage the new forms of 

interaction between customers and employees. This case study will allow enable the professor 

to address to his students important questions regarding fundamental theoretical framework 

like resource based view, strategic human resources model, the network society and new 

forms o f behavior and new technologies 

Key words: Technological Developments, Strategies, Changes, Future, Digital Banking 

Agencies, Interaction, Advantages, Delta Omega. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas está inovando ao introduzir como 

trabalho de conclusão de pós-graduação strictu senso a dissertação de mestrado no formato de 

um estudo de caso para ensino, pois de forma sinérgica, ao mesmo tempo em que possibilita 

ao mestrando a construção de um caso com o rigor requerido no ambiente acadêmico, traz 

para a academia, através da vivência de seus alunos, casos de alta complexidade e questões a 

serem discutidas de modo sistemático por pesquisadores e alunos iluminando novas 

perspectivas de ensino e desenvolvimento. 

Um caso para ensino é uma história sem fim que permite levantar questões, as quais 

podem ter várias soluções de acordo com a abordagem teórica empregada. 

Segundo Roesch (2011), "é a reconstrução de uma situação organizacional baseada em 

trabalho de campo ou em experiência de consultoria, ou ainda, em dados documentais e/ou 

bibliográficos, que auxilie no desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades 

e atitudes)" em atividades de formação e capacitação de gestores. Possibilitam aprender a 

partir de uma nmTativa que retrata uma situação real através da reflexão de da aplicação de 

dete1minadas estruturas teóricas. (ANPAD 2012). 

O estudo de caso para ensino, será construído a partir de uma consistente e criteriosa 

pesquisa documental e de entrevista, em uma importante empresa do setor bancário. 

O banco estudado trabalha com um conceito para o futuro, que é a agência digital, 

com isso a questão que embasará o estudo de caso será: O que é a agência digital, quais as 

vantagens desse tipo de organização para o banco, para o público em geral (clientes) e para os 

funcionários do próprio banco, tendo em vista o desenvolvimento de uma nova forma de 

relacionamento entre o banco e seus clientes, voltada para o futuro? 

Esse estudo de caso procurará entender também os benefícios para o setor bancário, 

como um todo, dessa nova forma de organização, trabalho e interação destinada ao 

aprimoramento da comunicação do setor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Roesch (2007), a elaboração de um caso para não está fundamentado na 

história em si, mas também, com o intuito de viabilizar um entendimento melhor da teoria 

apresentada. Portanto, a elaboração de casos deverá iniciar com a definição dos objetivos 

educacionais, visto que, desta base a história será contada. 

Nesse sentido, será apresentado o referencial teórico que embasará o trabalho a seguir 

com o estudo de caso do banco Delta Ômega, que terá como base uma revisão de teorias de 

estratégia empresarial e teoria dos recursos da firma. 

Apresentaremos a seguir alguns conceitos de estratégia empresarial e a teoria dos 

recursos de firma, fundamentais para a elaboração deste estudo de caso para ensino 

2.1 A Sociedade Informacional 

Segundo Catells (1999), uma revolução tecnológica está mudando a forma que pessoas 

e empresas interagem atualmente e essa revolução está mudando o cenário social da vida 

humana em um ritmo acelerado, a interdependência entre as economias globais se torna cada 

vez mais presente. 

Para Castells, um novo sistema de comunicação que é gerido pela nova língua 

universal, a digital, que promove uma integração global da produção, distribuição de palavras, 

sons e imagens de nossa cultura, as redes sociais crescem exponencialmente, criando novas 

formas de comunicação, influenciando a vida das pessoas e ao mesmo tempo sendo 

int1uenciada por ela. 

Essa revolução da área de tecnologias da infonnação, reinventou a base material das 

sociedades em uma velocidade muito acelerada, nunca vista anteriormente, com isso, surge 

uma nova forma de a economia, o Estado e a sociedade se relacionarem e consequentemente 

as sociedades passaram a ter uma relação de interdependência principalmente no aspecto 

econômico que expandiu ainda mais os negócios entre países diferentes. 

Segundo Castells (1999), nesse contexto o capitalismo passou por uma reestruturação 

o que reestruturou as próprias sociedades nas quais esses sistemas está presente 

principalmente e esse processo culminou no surgimento de novos sistemas de comunicação. 
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Mudanças drásticas acontecem na sociedade e simultaneamente os processos de 

transformação tecnológica e econômica, devido a essas transformações confusas e 

incontroladas, as pessoas tendem a reagrupar-se em torno de identidades primarias, como 

religiosas, territoriais e nacionais, no entanto, a identidade tem se tornado a principal e muitas 

vezes a única fonte de um significado em um momento histórico marcado pela ampla 

desestmturação das organizações, deslegitimação das instituições, perda de intensidade de 

movimentos sociais e expressões culturais efêmeras. 

As pessoas com uma frequência cada vez maior coordenam seu significado não em 

função do que fazem, mas em função daquilo que são ou acreditam que são, simultaneamente 

a isso, redes globais conectam e desconectam indivíduos, gmpos, regiões e até países de 

acordo com seus comportamentos realizados na rede. 

A revolução da tecnologia da informação está presente em todas as esferas da 

atividade humana, influenciando a vida, a economia e a cultura de todas as sociedades, mas é 

importante esclarecer que a transformação tecnológica não é o único fator que gerou essas 

mudanças, outros fatores como a criatividade, o empreendedorismo, são decisivos no 

processo dessa descoberta e dessa forma o resultado final depende de um complexo padrão 

interativo. 

A tecnologia é importante para que a produção agregue mais valor por unidade e com 

isso resulta em um maior valor agregado para cada unidade de insumo e energias consumidos 

e em consequência o desenvolvimento de uma nação tende a evoluir em ordem crescente. 

Segundo Castells (1999), no final do século XX, o fim do estatismo soviético teve 

como consequência o encerramento da guerra fria, na mesma época o capitalismo passou por 

uma transformação profunda que culminou na descentralização das empresas e suas 

organizações em redes, a intensificação cada vez maior da individualização e diversificação 

das relações de trabalho e a interferência do Estado para desregular os mercados de maneira 

seletiva com diferentes intensidades dependendo da natureza de cada instituição política de 

cada sociedade. 

Na década de 70 nos EUA um novo paradigma tecnológico surgiu com base na 

tecnologia da informação e com a interação com a economia global e a geopolítica mundial se 

concretizou um novo estilo de comunicação, produção e organização da vida. 

Inconscientemente a revolução tecnológica da informação foi se ampliando e 

difundido pela cultura e se incorporou aos movimentos de espírito libertário dos anos 60 e 

rapidamente se propagaram por diferentes países, culturas e organizações, que produziram 
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inovações tecnológicas, intensificaram o crescimento e ampliaram o escopo das 

transfmmações tecnológicas. 

Segundo Catells (1999), como se é conhecido, a Internet surgiu na década de 60, de 

um esquema ousado imaginado por especialistas da Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada do Departamento dos Estados Unidos para impedir que o sistema americano fosse 

destruído pelos soviéticos, no caso de uma guen-a nuclear. 

A relação entre a tecnologia e o papel do Estado, foi um fator decisivo ao longo da 

história, seja estimulando ou impedindo seu desenvolvimento na medida em que organiza as 

forças sociais dominantes em determinada época e espaço. 

A revolução tecnológica atual, difundiu-se não por acaso, um período histórico de 

reestruturação global do capitalismo e foi uma ferramenta essencial para esta. Portanto a 

sociedade que surgiu desse processo é capitalista e informacional, apesar de apresentar uma 

diferença considerável entre as culturas de diferentes países, de acordo com suas histórias, 

cultura, instituições e relação com o capitalismo e a tecnologia informacional. 

Segundo Castells (1999) a partir da década de 80, a revolução tecnológica foi um fator 

essencial para a realização de uma considerável reestruturação do sistema capitalista. O 

desenvolvimento dessa revolução tecnológica foi articulado pelos fundamentos e aos 

interesses que convém ao capitalismo. 

O novo modo de informacional de desenvolvimento, a tecnologia de geração de 

conhecimento se torna a fonte de produtividade, de processamento de informação e de 

comunicação de símbolos, embora conhecimento e informação sejam necessários a qualquer 

modo de desenvolvimento, já que o processo produtivo se baseia em conhecimento e processo 

da informação. 

Cada modo de desenvolvimento possui um princípio de desempenho estruturado e que 

serve de base para a organização dos processos tecnológicos, o industrialismo é voltado para a 

expansão da produção, já o informacionalismo é voltado para o desenvolvimento tecnológico, 

que quer dizer, o crescimento de conhecimentos e maiores níveis de complexidade do 

processamento da informação. 

A tecnologia e as relações técnicas de produção são transmitidas por todo o conjunto 

de relações e estruturas sociais, adentrando no poder e na experiência os modificando, assim 

as formas de desenvolvimento formam toda uma esfera de comportamento social, incluindo a 

comunicação simbólica. 

Segundo Castells (1999), a sociedade não determina a tecnologia, mas pode abafar o 

seu crescimento e desenvolvimento principalmente por meio do Estado, a tecnologia 
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incorpora a capacidade de transformação e evolução das sociedades e também o uso que elas 

decidem dar ao seu potencial tecnológico, mas não as determina. 

O informacionalismo é baseado na tecnologia de conhecimentos e informação e com 

isso há uma ligação intensa entre a cultura e as forças produtivas e entre o espírito e a matéria 

nesse modo de desenvolvimento. 

Segundo Castells (1999), as novas tecnologias da informação integraram o mundo em 

redes globais de instrumentalidade, a comunicação foi facilitada por computadores e tomou

se imediata e criou uma variedade enorme de comunidades virtuais, mas por outro lado houve 

uma fragmentação social, tornando grupos sociais alienados e sem identidade devido a 

influência da globalização. 

O processo de reestruturação capitalista que iniciou nos anos 80 foi o fator histórico 

responsável e mais decisivo para a aceleração da tecnologia da informação e dessa forma um 

novo sistema econômico e tecnológico surgiu caracterizado com o sistema informacional. 

A transformação organizacional que envolve a flexibilidade e a adaptabilidade 

também foram essências para garantir a eficiência e velocidade dessa reestruturação, essa 

reestruturação teve diferentes manifestações nas sociedades de todo o mundo. 

2.2 Empresas em Rede 

Segundo Lazzarini (2008), urna rede é um conjunto de pessoas ou empresas 

interligadas por meio de relações dos mais diversos tipos. 

Lazzarini, entende que de forma mais abrangente, as estruturas em redes, permitem 

que indivíduos ou organizações se favoreçam de seu capital social. 

Becker (1964) apud Lazzarini (2008), o capital humano é consequência de empenho 

individual, com o intuito de obter conhecimentos e expandir o rendimento de determinada 

tarefa, o capital social é essencialmente um resultado de ações coletivas. As vantagens 

resultantes da nossa rede social são conectadas às decisões realizadas por pessoas ou 

organizações com as quais mantemos rélacionamento. A escolha de com quem nos 

relacionamos é nossa, porém o que se obtém desses relacionamentos, irá depender das ações e 

atitudes de nossas parcerias 

As discussões sobre a relevância do capital social se intensificaram a partir dos 

estudos sociológicos de Pierre Bourdieu (1986) e James Coleman (1988), que enfocaram os 
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benefícios que indivíduos e organizações conseguem obter através de sua entrada em uma 

estrutura em redes sociais. 

Segundo Lazzarini (2008), na administração, o interesse a respeito da atuação do 

capital social, aumentou consideravelmente se intensificou na década de 1990, com a 

compreensão de que as relações sociais viabilizam a troca ou o acesso a recursos. A partir de 

uma rede global, é possível ter acesso a recursos de parceiros, se beneficiar das habilidades 

específicas de cada um. Em uma organização, pessoas podem ter acesso através da interação 

com colegas mais experientes. Além disso, essa interação poderá ter interferência até na 

forma como seus participantes enxergam uns aos outros, há a circulação de informações, que 

poderão repercutir na reputação dos participantes dessa rede. 

Segundo Lazzarini (2008), em administração, os estudos das redes tem sido realizados 

a partir de dois pontos: o interorganizacional, que são redes nas quais ocorre o relacionamento 

entres organizações de forma geral e o intraorganizacional, que são redes formadas por 

indivíduos em organizações. 

As redes interorganizacionais, são uma maneira de as empresas conseguirem manter 

sua especialização em dete1minada área e minimizarem riscos que poderão surgu de 

transações de mercado, dessa forma, a participação de redes poderá reduzir custos de 

monitoramento ou até de fazer com que determinado contrato seja cumprido. 

Portanto, as empresas permanecem focadas em suas especializações ou áreas de 

atuação e consequentemente com maior energia para trabalhar em projetos que poderão 

aumentar o desempenho e a inovação em seus negócios. 

Se tratando de redes intraorganizacionais, internamente, as organizações são formadas 

por redes de relacionamentos de tipos variados que irão permear o trânsito de informações e 

de decisões tomadas nelas. São estabelecidos relacionamentos formais, que pmiem das 

diretrizes das empresas e informais que vão além do que a empresa estabelece. Embora aja 

uma estrutura formal de comando e normas a serem cumpridas, áreas de diferentes comandos 

poderão trocar ideias, ainda que não exista um relacionamento formal entre elas. (Barnard, 

1938) apud (Lazzarini, 2008). 

Uma rede de contatos flexível nas organizações, irá promover um fluxo maior de 

comunicação e maior cooperação entre as pessoas que visam um objetivo em comum. 

Coleman (1988) apud Lazzarini (2008). Esse tipo de rede permite inclusive que 'em situações 

inesperadas que não são pmie da rotina da empresa ou em momentos de mudanças, permite 

que os indivíduos de adaptem melhor e tenham maior flexibilidade. Ao invés de atender 

estritamente as comunicações verticais, entre a liderança e seus subordinados, as pessoas 
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dentro da organização poderão criar meios de comunicação horizontais para resolver eventos 

inesperados ou iniciar projetos em comum. 

Nas redes intraorganizacionais, a posição dos indivíduos poderá interferir e influenciar 

nos resultados que esses poderão obter, por exemplo, algumas pessoas na organização 

poderão ser vistas por seus colegas de trabalho como uma pessoa de credibilidade em função 

dos laços de amizade que estabeleceu, ao invés de obter essa condição em função de sua 

posição formal de hierarquia na empresa. 

Provavelmente, essas pessoas com maior facilidade de interação com seus colegas de 

trabalho, poderão exercer uma influência no processo de fluxo de informações que ocorrem 

na empresa, estar no meio da rede de relacionamentos intraorganizacionais, poderá ser 

bastante vantajoso. Por exemplo, alguém que tem acesso a diferentes departamentos da 

empresa poderá ter maior bagagem de informações e conhecimentos para implantar em suas 

tarefas no dia a dia. 

Há estudos, que analisam sobre como essa habilidade de se relacionar e se colocar no 

centro da rede poderá influenciar no seu desempenho em termos de salário e também de 

promoção. Burt (1992), apresenta evidências de que pessoas que conseguem expandir sua 

rede de relacionamentos na empresa tendem a ter promoções mais rápidas do que pessoas que 

fazem o contrário, essa pessoa além de estabelecer esse fluxo de contatos, também possui a 

habilidade de gerenciar conflitos e negociações internas. 

Segundo Lazzarini (2008), funcionamentos em rede, com o intuito de adquirirmos 

informações, exercermos influências e acionarmos contatos. Dessa mesma forma empresas, 

organizam suas relações de acordo com variados interesses. Essas relações poderão ser de 

médio, curto ou lingo prazo dependendo dos objetivos. Essas relações permitem criar e 

mobilizar capital social. 

O estudo de redes organizacionais tem crescido consideravelmente e permitido 

diversas aplicações. Em administração o estudo de redes conquistou uma forte atenção por 

motivos variados. Pela observação de que o andamento das organizações depende de questões 

que vão além do que é orientado pelas estruturas formais hierárquicas ou por relações formais 

de propriedade, muitas das decisões que ocorrem dentro e entre organizações é resultado de 

contatos, acordos ou interações que acontecem de forma informal. 

O estudo de redes permite que aja uma clareza maior no momento de decidir quais são 

as parcerias importantes para o sucesso e desempenho positivo da organização, quais tipos de 

relacionamento geram esses resultados. 
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Da mesma forma, visa esclarecer que, se o funcionamento de organizações for 

conduzido por uma rede de relações informais que estão além das linhas hierárquicas 

tradicionais, então é importante que a gestão e a liderança encontrem uma maneira de 

incorporar o entendimento de como essas redes se apresentam. Com o propósito de minimizar 

conflitos por exemplo, uma liderança poderá decidir por promover indivíduos que 

demonstrem ser mais populares entre seus pares do que aqueles que possuem uma tendência a 

se enclausurar em seus escritórios. 

2.2.1 A Perspectiva das Organizações em Rede 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), a perspectiva das organizações e estruturas em 

rede, salienta o aspecto político das organizações e também o estudo do poder, partindo da 

hipótese de que ambientes são realidades socialmente fabricados, baseados na instauração de 

acordos, vínculos e contratos entre diversos grupos organizacionais. 

As organizações em rede ou network organizations, são constantemente descritas 

como organizações sem fronteiras. Estruturas em rede são formadas por uma variedade de 

organizações que formam um conjunto e suas atividades são direcionadas por meio de 

contratos, relações interpessoais e acordos, não possuindo estruturas hierárquicas formais, 

dispendiosas e rígidas. Como uma estrutura em rede visa economizar custos, simplificar e 

descomplicar a coordenação e acrescentar flexibilidade das organizações interligadas em rede, 

em tese por ser mais orgânica, essa estrutura consequentemente se adequa melhor aos 

ambientes imprecisos e enigmáticos como os da atualidade. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), uma das desvantagens da estrutura em rede é a 

redução do controle das atividades e dessa forma essa estratégia pode ser arriscada 

dependendo do serviço prestado ou dos bens produzidos por essa organização. Uma possível 

solução nesse caso seria a de a própria empresa manter a produção de produtos e serviços 

fundamentais para o se negócio, mesmo que essa decisão gere custos maiores. A terceirização 

dessas atividades poderá causar sérios impactos para a organização, essa decisão poderá 

deixar a empresa em uma relação de dependência e vulnerabilidade em relação ao seu 

fornecedor. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), Nitin Nohria, em seu livro Networks and 

organizations, expõe algumas razões para o sucesso das organizações em rede, um deles é o 
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desenvolvimento recente da tecnologia da informação, que viabilizou novas formas de 

comunicação. Dessa forma, é possível trabalhar de uma maneira mais descentralizada e 

flexível, independente da distância. Portanto, novos contatos profissionais surgem, como 

exemplo as "organizações virtuais", constituídas por pessoas que são interligadas pelas redes 

corporativas, além disso, novos modelos de horârios, hierarquias e oportunidades de trabalho 

a distância são concedidos por essa tecnologia. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), Nitin Nohria, salienta que o conceito de 

network organization, vem ao longo do tempo recebendo reconhecimento como objeto de 

pesquisa acadêmica. 

2.2.2 Os Princípios da Perspectiva das Organizações em Rede 

Nohria, em seu artigo " Is a network perspective a useful way of studing 

organizations?" (Noluia e Eccles, 1992), estabelece cinco premissas para o estudo das 

organizações em rede. 

O primeiro princípio, sustenta a perspectiva de que todas as organizações podem ser 

consideradas redes sociais e devem ser estudadas dentro dessa perspectiva. Para o autor, 

organizações em rede podem ser nomeadas como um grupo de pessoas e convergências de 

pessoas e grupos ligados a sistemas variados de relações sociais, independentemente de suas 

características (tamanho, indústria, forma organizacional), assemelham-se a redes sociais nas 

quais indivíduos ou grupos estão interconectados. 

O segundo princípio, exprime que o ambiente é considerado também uma rede 

construída por organizações interconectadas entre si. Os grupos organizacionais formam seu 

sistema relacionamento e de influências recíprocas, dando formato ao ambiente 

organizacional onde interagem. Para compreendermos a dinâmica desse ambiente, é essencial 

analismmos as redes de influência entre os grupos e as organizações, portanto, a dinâmica do 

mnbiente dependerá da maneira pela qual esses stakeholders se relacionam. 

O terceiro princípio, sugere que o comportamento e decisões dos atores sociais nas 

organizações pode ser entendido a partir da análise do sistema das relações de poder e 

pressões as quais esses indivíduos são submetidos. Ao estudar e entender a posição referente 

de um tomador de decisões, é possível analisar a sua "lógica de ator" e esclarecer as razões 

que o influenciaram para ter um determinado comportamento ou tomar uma determinada 
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decisão, esses aspectos estão ligados às redes de influência e de poder de um sistema 

organizacional. 

O qumio princípio, nos traz a ideia de que um sistema de contatos e interconexões 

entre grupos organizacionais executa pressões sobre os membros desse sistema levando a 

determinados tipos de comportamentos e jogos de poder. As redes podem ser utilizadas como 

estruturas formais que geram certos tipos de relações sociais e jogos de poder, mas também 

podem ser analisadas como processos sociais que produzem forças e dinâmicas capazes de 

mudar a própria estrutura da network ou rede. 

O quinto e último princípio, explica que ao comparar as organizações, é importante 

levar em conta as características das networks e redes mais amplas nas quais essas 

organizações estão introduzidas (Nohria e Ghoshal, 1991). O estudo da estratégia empresarial 

passou assim a ser influenciado pelo conceito das organizações em rede. 

2.2.3 As Desvantagens das Redes 

Segundo Lazzarini (2008), a participação em redes permite que os envolvidos 

obtenham o capital social importante para reunir recursos de seu interesse. Entretanto, ao 

mesmo tempo que essa estrutura em rede permite acesso a determinados recursos, inviabiliza 

o acesso por palie dos atores a recursos valiosos, com isso a pa!iicipação em redes em alguns 

casos poderá afetar negativamente o desempenho final da organização, seja em amplitude 

individual ou empresarial. 

Atores sejam elas empresas ou indivíduos, possuem urna tendência a criar vínculos e 

cultivar relações de longo prazo, tendem a criar confiança em seus parceiros com o passar do 

tempo, resumindo acabam tendendo a manter laços com contatos que confiam e tem ligação 

profunda. Entretanto, "associações fmtes impedem que indivíduos explorem opmiunidades e 

alternativas ou se beneficiem delas pm·a aumentar suas recompensas e melhorar suas 

posições" (Peter B!au, 1964) apud (Lazzarini, 2008). 

Grabher (1993), mostrou que empresas de uma determinada área industrial na 

Alemanha, se prejudicaram em função dos laços fortes que criaram, por se relacionarem mais 

umas com as outras, perderam a oportunidade de obter acesso a novos conhecimentos e 

recursos que poderiam agregar aos seus negócios. 
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Gestores com rede de comunicação concentradas, apresentam mawr resistência a 

mudanças realizadas pelas firmas, grupos fechados em uma área específica da empresa, 

possuem uma tendência maior a não cooperar com a organização de forma mais ampla e de 

agirem como agentes de integração. Laços profundos de relação podem ser muito prejudiciais 

especialmente em momentos de mudança constante do contexto, por exemplo, no contexto de 

empresas do ramo de tecnologia, no qual as mudanças ocorrem recorrentemente (Gargiulo e 

Benassi, 2000). 

Conexões fortes, permitem aos atores a criação de uma rede de cooperação potente, à 

custa de maior restrição para trocar de parceiros. É possível nesse sentido observar que a 

evolução da humanidade está marcada justamente pelo fato de que quando se amplia a rede de 

contatos consequentemente há benefícios, como retrato dessa observação podemos lembrar 

que no passado as transações ocorriam na forma de escambos centralizados em vilas ou 

comunidades locais e a partir do momento que passou a atingir amplamente outras regiões na 

medida em que foram sendo desenvolvidos contratos formais para essas negociações, que 

permitem que as empresas participantes ampliem suas redes de negócios e contatos (Douglas 

North, 1990). 

2.3 Teoria e Modelos de Gestão de Pessoas 

Segundo McGregor (1960), todo profissional está interessado em dispor de 

conhecimento para realizar seus objetivos. O profissional se embasa nos conhecimentos 

adquiridos em seus estudos sobre a ciência, dos seus colegas e de sua vivência empírica a 

medida em que sente segurança nos dois primeiros fatores e menos no terceiro distingue o 

profissional do leigo. 

Segundo McGregor (1960), em qualquer profissão o crescimento profissional está 

associado a capacidade de prever e controlar e uma das tarefas dos gestores de pessoas é 

direcionar e organizar o esforço humano aos objetivos econômicos das empresas, esse 

contexto permanece sendo muito atual. 

Todos as decisões tomadas pelos gestores causam consequências no comportamento 

de todos que estão subordinados a ele, uma gestão eficiente não depende unicamente, mas de 

maneira significativa da habilidade de o gestor prever e orientar o compmiamento humano. 
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Segundo McGregor (1960), há um esforço por parte da gestão em controlar o 

comportamento humano nas empresas, e este controle é uma violação direta da natureza 

humana. Obrigar pessoas a se comportarem e procederem de acordo com a vontade da gestão 

é uma violação da lei natural. 

Os planos de incentivo individual são um exemplo da tentativa de controlar o 

comportamento das pessoas, quando se estabelece planos de incentivo imagina-se que os 

indivíduos querem dinheiro e que para ganharem mais trabalharão mais empenhados, em 

conformidade com esse raciocínio há a medição do tempo de trabalho, são designadas tarefas 

e fixados padrões de trabalho e são determinadas uma escala de incentivos que resultem em 

um bônus para os resultados acimas do padrão. 

Porém os planos de incentivo não levam em consideração urna variedade de fatores 

inerentes ao comportamento, por exemplo a maior parte das pessoas deseja a aprovação de 

seus pares e se necessário poderá desistir de alguma reivindicação individual em troca do 

bem-estar com seus pares, a garantia das empresas de que os bônus se manterão inalteradas. 

Segundo McGregor (1960), um bom plano de incentivo individual poderá permitir o 

aumento moderado da produtividade, mas também poderá causar uma variedade de atitudes 

de defesa, por exemplo uma queda no rendimento do trabalho, reclamações dos padrões 

definidos, poderá resultar no contrário do que se era pretendido. 

Um outro ponto fraco nessa tentativa de controle do comportamento, quando os 

resultados esperados não são alcançados há a tendência de se procurar a causa em todos os 

lugares menos onde há o problema, que é na escolha de métodos de controle não apropriados. 

Segundo McGregor (1960), quando os indivíduos não reagem da forma que foi 

imaginada pelos dirigentes há uma tendência de procurar o motivo no comportamento dos 

funcionários e não na inadequação dos métodos de controle que foram estabelecidos pelos 

dirigentes. 

A previsão e o controle do comportamento humano são essenciais a gestão de pessoas, 

para que a capacidade de organização de dirigir o esforço humano com a finalidade de atingir 

objetivos econômicos seja eficiente é necessário admitir, reconhecer e retificar alguns erros 

comuns cometidos nessa tentativa de controlar o comportamento. 

Segundo McGregor (1960), o comportamento humano é previsível, mas uma previsão 

correta depende das ideias teóricas em que se baseiam. Não há previsão sem teoria, só 

aprofundando e comprovando ideias teóricas é que se formará urna base realmente sólida para 

dar partida a práticas eficazes e mais adequadas no sentido de orientar comportamento para 

resultados. 
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De acordo com estudos de McGregor, só é possível aperfeiçoar os mecanismos de 

controle quando admite-se que controlar é mais uma adaptação à natureza humana mediante 

aos meios apropriados, do que uma tentativa para levar a natureza humana a conformar-se 

com a vontade dos dirigentes da empresa. 

Quando os esforços de controle falharem, a causa encontra-se geralmente nos meios 

utilizados para controle, dificilmente haverá uma melhora na competência de dirigir 

censurando os indivíduos por não se comportarem segundo as previsões. 

O controle do comportamento humano suscita em receios justificados quanto a 

possibilidade de manipulação e exploração, essas preocupações acentuam-se a medida que os 

dirigentes se tomam mais profissionais no emprego de seus conhecimentos de ciências sociais 

para alcançarem os objetivos financeiros da empresa. 

Os conhecimentos científicos podem contribuir para auxiliar a gestão de pessoas, o 

dirigente que se compromete com valores sociais poderá utilizar esse conhecimento para 

controlar os membros da organização poderá ser vencedor no desempenho de sua função. 

É natural que quem dirija uma empresa tenha essencialmente o objetivo de gerar lucro, 

mas em vista a história da legislação social a sociedade só admite a liberdade da gestão no 

prosseguimento desses objetivos na medida em que os valores humanos são respeitados. 

Muito embora alguns dirigentes façam um esforço para criar em suas empresas uma 

conscientização dos princípios éticos e da valorização dos indivíduos ainda teremos que 

avançar para que a ética da gestão de pessoas seja comparável à da medicina. 

A posição do dirigente de uma empresa quanto a orientação dos recursos humanos da 

organização deve manter níveis éticos elevados pois sua atuação interfere nos seres humanos 

em níveis elevados, como saúde, bem-estar, comportamento, em seu ambiente familiar entres 

outros aspectos. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), o modelo político de gestão de pessoas, surgiu a 

partir de estudos de Herzberg e pelos estudos do Instituto Tavistock de Londres, e foram base 

para o movimento "democracia industrial" que surgiu nos anos 60 nos países escandinavos. 

Modelos de melhoria das condições de trabalho, a humanização do trabalho e o 

redesenho das tarefas, como também a criação de grupos semi-autônomos de produção, são 

alguns dos movimentos baseados nessas teorias. 

Embora haja o reconhecimento da existência de conflitos na organização, os dirigentes 

buscam superá-los por meio de negociações, resultando em uma concordância entre as partes 

integrantes do processo de decisão. 
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Um bom gestor segundo esse modelo, é um bom mediador que tem o propósito de 

aliar os interesses particulares dos variados grupos de atores sociais, com o intuito de obter 

uma solução negociada com a direção da empresa, esse processo resulta em um "pacto 

político". 

As políticas de gestão de pessoas são vistas como mutáveis e contingentes, são 

soluções que mudam e características de momentos específicos com base em uma análise 

organizacionais. Apesar disso, os profissionais desse segmento pretendem organizar a gestão 

de um modelo ideal a ser firmado a longo prazo, englobando o movimento qualitativo da mão 

de obra, a autonomia e a democratização das relações. 

As principais características do modelo de gestão político são a eficiência econômica 

negociada, meio ambiente negociado e construído, avaliação dos resultados realizada pelos 

grupos organizacionais envolvidos no preço de decisão, o ator chave é a direção da empresa, a 

empresa é construída socialmente pela ação política dos diversos grupos organizacionais, as 

decisões são racionais e éticas, referindo-se a à resolução de conflitos à obtenção de consenso 

às questões de poder, os indivíduos são vistos como atores políticos válidos com potencial de 

desenvolvimento positivo, buscando concretizar ativamente seus próprios interesses, os atores 

para a obter cidadania nas organizações, modelo ético e aplicado à organização. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), a mudança organizacional é percebida nesse 

modelo como uma reação a um meio ambiente negociado e estruturado pelas organizações do 

setor, que interferem constantemente no rumo dos acontecimentos e fatos característicos de 

sua indústria. 

Os indivíduos passam a ter um papel importante participando e influenciando essa 

mudança em seus variados níveis de atuação, eles passam a ter automaticamente uma margem 

de manobra em seu nível organizacional e com isso a negociação é vista como um item 

necessário à boa implementação de estratégias pela empresa. 

De acordo com os autores, a organização é um espaço onde ocorre um jogo estratégico 

entre os atores sociais que possuem poder de atuação em maiores e menores níveis, a 

mudança implantando soluções sempre contingentes e mutáveis traz a visão de realização de 

objetivos de longo prazo como a qualificação constante da mão de obra, o desenvolvimento 

de habilidades de competências e a democratização das relações de trabalho. 

O desenvolvimento econômico da empresa deverá trazer benefícios para a sociedade 

global, para os grupos organizacionais, além dos acionistas, esse modelo de gestão está em 

concordância com o progresso e construção de uma harmonia social a longo prazo, 

independente dos conflitos e divergências. 



23 

Com isso o modelo de gestão político de pessoas é composto por algumas 

características como a eficiência econômica negociada, a aceitação do conflito e sua 

superação por meio de negociação, a avaliação dos resultados é feita pelo grupo 

organizacional, consideram-se os indivíduos atores políticos que buscam a realização de seus 

interesses na organização, a mudança organizacional é vista como desejável e necessária, o 

ambiente de trabalho é construído por meio de alianças estratégicas e a organização é vista 

como uma arena política. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), a teoria sobre a hierarquia de necessidades de 

Maslow (1943) foi fundamental para os estudos sobre motivação, seus estudos estavam 

voltados para a análise da personalidade e desenvolvimento humano, independentemente das 

necessidades das empresas e de sua busca por resultados financeiros. 

Segundo Maslow (1943), o ser humano tem necessidades complexas que podem ser 

hierarquizadas, o comportamento humano é primeiro direcionado para suprir suas 

necessidades básicas que são essenciais e estão ligadas a fisiologia e a segurança do ser 

humano, necessidades de abrigo, de comida, de dinheiro por exemplo. Após satisfazê-las o ser 

humano irá procurar por satisfazer suas necessidades mais complexas essas são 

hierarquicamente mais superiores as necessidades básicas, somente após satisfazer as 

necessidades básicas é que o indivíduo voltará sua atenção para as necessidades mais 

complexas. 

Dessa forma seguindo a ordem da hierarquia das necessidades após as necessidades 

fisiológicas e de segurança vem as necessidades sociais que é a necessidade de se sentir parte 

de um grupo social, sentir que faz pmie de uma sociedade onde é aceito, em terceiro lugar 

vem as necessidades associadas ao ego dos indivíduos que seria a necessidade de auto estima, 

de status social e de reconhecimento e por último a necessidade mais difícil de ser satisfeita 

que seria a auto realização que se trata de um desenvolvimento pleno do potencial do 

indivíduo um objetivo que constantemente é perseguido. 

Não necessariamente um indivíduo se direciona para a satisfação delas, as 

necessidades variam e se alteram de acordo com as experiências vividas por cada indivíduo. 

A pmiir do momento que as necessidades básicas são satisfeitas o indivíduo buscará 

atender as necessidades mais complexas, esse processo pode se apresentar ao longo da vida de 

cada um variando o nível de intensidade e o tipo de necessidade a ser atendida. 

McGregor em seu trabalho retoma alguns m·gumentos de Maslow para explicar como 

se relacionam os conceitos de liderança e motivação, para o autor há diferentes estilos de 

liderança e motivações que são despertadas por esses estilos. 
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Em seus estudos McGregor revela como as teorias administrativas e seus pressupostos 

cnam problemas para as organizações, teorias como as propostas pela Escola de 

Administração Científica e denomina essa teoria convencional de teoria X. 

Os conceitos envolvidos na teoria X pregam que o trabalhador é preguiçoso e que 

sempre evitará o trabalho e com isso a administração precisa incrementar a produtividade, 

essa teoria propõe que o administrador deve estabelecer padrões de comportamento e 

monitorar exercendo assim o controle sobre os indivíduos por uma gestão centralizadora e 

autoritária. 

A teoria X traz consigo o ideal de que o ser humano quer fugir do trabalho, devido a 

essa ideia há a ideia de que o ser humano precisa ser coagido, vigiado, orientado, ameaçado, 

castigado para assim serem levadas a fazer o esforço necessário para alcançarem os objetivos 

da organização. 

O desagrado pelo trabalho é tão intenso e profundo que as promessas de recompensas 

não seriam suficientes para promovem o atingimento das metas e seriam necessárias outras 

medidas de castigo e ameaça, pois cada vez mais seriam exigidas pelos indivíduos 

recompensas mais elevadas para a satisfação do trabalhador. 

Ainda segundo McGregor (1960), na teoria X o ser humano médio prefere ser 

dirigido, tem o desejo de evitar responsabilidades, é relativamente pouco ambicioso e 

pretende acima de tudo ter segurança, essa suposição de mediocridade raras vezes é exposta 

de maneira tão clara, na verdade apregoa-se muito o ideal do valor do ser humano médio. 

No entanto o conhecimento mais profundo sobre as ciências sociais permite uma 

refonnulação das ideias acerca do comportamento humano nas organizações, esclarecendo 

algumas inconsistências inerentes a teoria X, essa reformulação permite uma base melhor para 

previsão e controle do comportamento humano no âmbito das organizações. 

Algumas ideias sobre a motivação ajudam a explicar as noções inadequadas da teoria 

X além disso proporcionam uma base para uma teoria de gestão totalmente diversa. 

Segundo McGregor (1960), na teoria X o homem é um animal insatisfeito, quando 

consegue saciar suas necessidades logo outra substitui, esse processo não tem fim, vai do 

nascimento até a mmie. 

Desde que se alimente com regularidade e convenientemente a fome deixa de ser uma 

necessidade importante e assim sucessivamente com as necessidades fisiológicas do homem. 

Uma necessidade satisfeita não é motivadora de comportamento e isso a teoria X 

ignora e não reconhece consequentemente é ignorado no método convencional de dirigir os 

indivíduos. 
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Quando as necessidades de nível fisiológico estão satisfeitas outras necessidades 

surgem e começam a dominar o comportamento humano e a motivá-lo, essas necessidades 

são as de proteção contra os perigos ameaças e privações. 

Ações administrativas arbitrárias, o comportamento que suscita incerteza a 

continuidade do emprego, o favoritismo, a discriminação podem ser fortes motivadores da 

necessidade de garantias de emprego em todos os níveis hierárquicos da empresa, quando as 

necessidades fisiológicas do homem estão satisfeitas ele deixa de recear pelo bem estar físico, 

as necessidade sociais passam a ser importantes motivadores para o comportamento, os 

dirigentes tem ciência dessas necessidades, porém frequentemente partem do princípio errado 

de que essa necessidade representa uma ameaça para a empresa, muitos estudos mostram que 

uma equipe unida e coesa pode nas condições apropriadas se eficiente para o alcance dos 

objetivos organizacionais do que um número igual de integrantes dispersos. 

De acordo com essa teoria a intervenção e o controle são essenciais para garantir a 

produtividade a eficiência, sem controle o ser humano tende a ser passivo e resistente a 

colaborar com o atingimento dos objetivos organizacionais. 

Segundo McGregor (1960), os pressupostos da teoria X resultavam em um controle 

excessivo burocrático e a centralização administrativa resultava em indivíduos insatisfeitos, 

desmotivação no processo de linhas de montagem, redução no ritmo de produção que 

resultam na redução de produtividade. 

No entanto receando a hostilidade de grupos aos seus próprios objetivos os dirigentes 

das empresas geralmente vão muito longe para controlar e orientar os esforços humanos de 

seus funcionários de uma maneira que hostilizam a tendência natural dos homens em se 

agruparem, quando as necessidades sociais do homem são desprezadas pela empresa ele 

comporta-se de maneira que tende a opor-se aos objetivos organizacionais, torna-se resistente 

e não cooperativo, este comportamento é uma consequência e não uma causa. 

Acima das necessidades sociais do homem encontram-se as necessidades do ego, que 

se dividem em dois gêneros as que se relacionam com o amor próprio que são as necessidades 

de respeito próprio e de confiança própria, de autonomia, de realização, de competência e de 

cultura e no segundo gênero as que se relacionam com a reputação de cada um, necessidade 

de situação, de reconhecimento do próprio valor, de apreciação e de merecido respeito por 

pmte dos outros. 

Ao contrário das necessidades de nível mais baixo, estas necessidades raramente são 

satisfeitas, o homem procura infinitamente a satisfação dessas necessidades, porém não 
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surgem sem que as necessidades fisiológicas, de garantia e sociais estejam razoavelmente 

atendidas. 

Há exceções a esta regra, as revoluções políticas estão frequentemente ligadas a 

ausência de atendimento as necessidades fisiológicas, sociais e de ego. 

Por fim, a necessidade de auto realização, é a necessidade de desenvolvimento próprio 

constante, as condições de trabalho nas organizações modernas oferecem poucas 

oportunidades para que se manifestem estas necessidades humanas, que ficam relativamente 

entorpecidas sentindo-se privados das outras necessidades anteriores os indivíduos focam suas 

energias no atendimento dessas necessidades e as de auto realização mantêm-se abaixo do 

nível de consciência. 

A privação do atendimento as necessidades fisiológicas influenciam o comportamento, 

a mesma observação se aplica quando há a privação das necessidades de nível mais elevado, o 

homem que tem sua necessidade de garantias, de associação, de independência ou de situação 

contrariada, está tão doente quanto um paciente que sofre de reumatismo. 

Com isso a doença influenciará em seu comportamento, engana-se quem atribui a sua 

passividade, sua hostilidade, sua recusa de assumir responsabilidades a natureza humana, 

esses comportamentos são sintomas de doença da privação de suas necessidades soc1ms e 

egoístas. 

Considerando as remunerações típicas propostas ao trabalhador para satisfação de suas 

necessidades através do emprego chegou se a conclusão de que a maior parte das 

recompensas só pode ser utilizada para satisfação dessas necessidades quando ela deixa de 

trabalhar, os salários não podem sem gastos na hora do trabalho, a única maneira que podem 

contribuir para sua satisfação no trabalho consiste nas diferenças de situação decorrentes das 

diferenças de salário. 

A maior parte dos ganhos como horas extras, prêmios, férias pagas, assistências 

médicas, abonos, participação dos lucros, distribuições de ações, satisfazem apenas as 

necessidades quando o indivíduo larga o emprego, no entanto esse conjunto de remunerações 

constituem a maior recompensa dada pelo esforço pela instituição. 

Enquanto as concepções da teoria X continuarem a influencias nas estratégias da 

gestão não será possível descobrir as potencialidades do ser humano médio. 
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2.3.1 Teoria Y 

Segundo McGregor (1960), poucas inovações na teoria das ciências sociais foram 

verificadas em comparação com as inovações no campo das ciências físicas, mas a 

acumulação de conhecimentos a respeito do comportamento humano em muitos setores 

especializados tonou possível a fmmulação de um número de generalizações que permitem o 

início de uma nova teoria no que diz respeito a orientação dos recursos humanos, esse novo 

direcionamento recebeu o nome de teoria Y. 

A teoria Y propõe que o dispêndio do esforço físico e mental no trabalho é tão natural 

como a distração ou descanso, o ser humano médio não sente aversão ao trabalho, 

dependendo das condições controláveis o trabalho pode ser uma fonte de satisfação. 

O controle exterior e a ameaça de castigo não são os únicos meios de suscitar esforços 

na busca do atingimento dos objetivos organizacionais, o homem praticará a auto orientação e 

o autocontrole ao serviço dos objetivos que se empenhou em alcançar. 

O empenho de alcançar os objetivos é função das recompensas atribuídas aos êxitos 

das tarefas, a mais significativa destas recompensas é a satisfação das necessidades do ego e 

de auto realização podem ser produtos diretos dos esforços orientados para o atingimento dos 

objetivos organizacionais. 

Segundo McGregor (1960), o ser humano médio aprende em condições apropriadas 

não só a aceitar, mas a buscar responsabilidades, a recusa de responsabilidades a ausência de 

ambição e a ênfase na segurança são regra geral resultados da experiência e não 

características inerentes a natureza humana. 

A capacidade de exercer um grau relativamente elevado de imaginação, talento, 

espírito criador na solução de problemas organizacionais encontra-se distribuído 

abundantemente nas pessoas dentro da organização. 

Nas condições da vida industrial moderna as potencialidades intelectuais do ser 

humano médio são utilizadas apenas parcialmente. 

2.4 Os Estudos de Herzberg 
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Segundo Vasconcelos e Motta (2008) Herzberg, foi um psicólogo industrial norte 

americano que desenvolveu vários estudos nos anos 60, estudou as atividades dos operários, 

empregados de escritórios, técnicos executivos de vários países, esses estudos o fizeram 

classificar a motivação humana em duas categorias e para ilustrar essas classificações 

Herzberg usou metáforas religiosas, segundo o autor todo indivíduo tem em relação ao 

trabalho duas atitudes diferentes representadas por Adão e Moisés. 

Adão é o trabalhador que busca satisfazer suas necessidades básicas sem as quais ele 

não poderia viver, essas necessidades devem ser atendidas em um nível mínimo, sem elas a 

atividade humana no trabalho não seria possível, Herzberg nomeou esse processo de nível de 

higiene mínimo, abaixo dele o homem para de trabalhar, mas isso não significa que por ter 

essas necessidades básicas atendidas que sua produção irá aumentar. 

Para fazer com que o nível de produtividade aumente no trabalho, e o indivíduo 

canalize sua energia toda para a realização dos objetivos da organização será necessário 

atender a outro tipo de necessidade humana com intuito de descrever suas descobertas 

Herzberg chamou esse outro tipo de trabalhador de Moisés e esse indivíduo o autor atribuiu a 

busca do aperfeiçoamento do espírito, da criação, da realização e do desenvolvimento do 

potencial humano, essa dimensão vai além do atendimento das necessidades básicas e pode 

ser estimulada por meio de fatores motivacionais ou intrínsecos. 

Em suma, Herzberg trata dos fatores higiênicos de satisfação ou das condições 

mínimas de trabalho que uma pessoa deve ter para atender as suas necessidades básicas de 

segurança, de inserção social e de reconhecimento, sem esses itens o trabalho poderá ficar 

comprometido, o atendimento dessas necessidades é necessário, mas não suficiente para 

garantir a boa produtividade no trabalho. 

Os fatores motivacionais ou intrínsecos estão ligados ao aprendizado e à realização do 

potencial humano no trabalho, às necessidades mais complexas, a busca pela satisfação dessas 

necessidades, permite a canalização da energia vital para o trabalho e geram maior 

compromisso com os objetivos da organização. 

2.5 A Análise de SWOT 

A escola de design representa, sem dúvida, a versão mais influente do processo de 

elaboração de estratégia, propõe com a famosa noção de SWOT, a análise dos pontos fortes e 
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dos pontos fracos das organizações à luz das oportunidades e ameaças de seu ambiente, que 

busca alcançar uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, 

estabelecer essa adequação é o lema da escola de design. 

Segundo Mintzberg (20 1 O) em atenção a avaliação dada no texto de Andrews, o 

modelo dá mais ênfase as análises da situação externa e interna, a primeira revela as ameaças 

e oportunidades do ambiente e a segunda aponta os pontos fortes e fracos das organizações. 

Sobre a avaliação extema os aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e políticos do 

ambiente de uma empresa e sobre a avaliação interna Andrews, aborda os pontos como, a 

dificuldades de as organizações e também de os indivíduos conhecerem a si mesmos e falou 

sobre a ideia de que súbitos de forças individuais não são tão confiáveis quanto frutos de 

experiências gradualmente acumuladas ao longo do tempo, quanto a produtos e mercados. 

Outros fatores são considerados importantes para a formulação de estratégia, os 

valores gerenciais, que seriam as crenças e preferências dos líderes formais da organização e 

as responsabilidades sociais, em específico a ética da sociedade onde a organização está 

inserida. 

Embora o campo da administração estratégica tenha que desenvolvido e crescido, a 

mmor parte dos textos e livros continuam a usar o modelo SWOT, como parte central, 

abordagens típicas dos ambientes externos e internos continuam servindo como base no 

campo da estratégia. 

Existem centenas de exemplos de planejamento, porém a maior parte se resumem às 

mesmas ideias básicas, pegar o modelo de SWOT, dividi-lo em etapas e articular cada uma 

delas com uma variedade de listas de verificações técnicas e atenção em especial a fixação de 

objetivos e a elaboração de orçamentos e planos operacionais até o final. 

2.6 Visão Baseada em Recursos 

Segundo Vasconcelos et ai (2007), a teoria da visão baseada em recursos mostra que é 

impmiante para as empresas mapear e desenvolver constantemente suas competências 

essenciais com o intuito de atingirem o sucesso em uma economia global. 

Para alcançar esse objetivo é fundamental que aja uma atualização constante das 

competências do grupo organizacional, essa atualização irá causar um efeito em cascata, a 

partir do momento em que a empresa define suas competências centrais, a gestão de pessoas 
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irá desenvolver essas competências dos indivíduos responsáveis pelas decisões centrais na 

organização, continuamente, garantindo assim o sucesso do negócio. 

A teoria dos recursos, se baseia no entendimento de que o que gera a vantagem 

competitiva são os recursos, físicos, financeiros e também os intangíveis e invisíveis e as 

competências que são desenvolvidas pela firma, nas quais os fatores de mercado tem peso 

secundário (Barney, 1991) apud (Vasconcelos et al ,2007). 

Analisando essa tendência, Teece (2000) apud Vasconcelos et al (2007), assinala que 

uma firma pode se desenvolver não apenas em função das oportunidades, mas também 

depende prioritariamente do que ele pode controlar e desenvolver internamente. 

Penrose (1959) apud Vasconcelos et al (2007), sinaliza que as organizações são 

estruturas administrativas que unem indivíduos e grupos e coordenam suas atividades e 

propõe que a firma é um conjunto de recursos e não uma máquina abstrata que transforma 

insumos em produtos. 

Nesse sentido Barney (1991) apud Vasconcelos et ai (2008), salienta que a vantagem 

competitiva que uma organização possui no presente poderá deixar de ser no futuro, caso seja 

copiada pelos outros competidores, a não ser que a empresa crie uma vantagem competitiva 

sustentável, a partir de características de difícil imitação conseguirá manter-se diferenciada de 

seus concorrentes. 

Barney, sugere que há quatro categorias de recursos que são fundamentais: o capital 

financeiro, físico, humano e organizacional e esses recursos devem seguir os seguir os 

critérios como valor, raridade, imitabilidade e organização. 

O critério do valor indica que os gestores deveriam identificar se os recursos da 

organização contribuem para explorar oportunidades e neutralizar ameaças, segundo o critério 

da raridade é relevante para a empresa saber se outras empresas possuem ou não o recuso 

valioso para o negócio, já o critério da imitabilidade significa que deve ser difícil de copiar e 

o da organização traz a importância de avaliar se a empresa está organizada e se é capaz de 

explorar o seu potencial competitivo por completo ou não. 

Segundo Barney (1991) apud Vasconcelos et a! (2007), caso a empresa siga os 

critérios acima VRIO, a cultura organizacional, a estrutura organizacional e a política de 

gestão de pessoas podem ser diferenciais da firma e responsáveis pelo desenvolvimento da 

vantagem competitiva. 

Seguindo essa linha, as organizações devem desenvolver suas competências essenciais 

e essas devem seguir os critérios de dificil imitabilidade, dispor de benefícios reais aos seus 
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clientes e estimular um ambiente de aprendizagem e coloca-los em prática rapidamente, é 

essencial para se diferenciar de seus concorrentes. 

Teece (2000) argumenta que para ter vantagem competitiva sustentável, é necessário 

não só desenvolver uma política de gestão de pessoas que esteja alinhada ao VRIO, mas 

também devem aprimorar constantemente essas competências. 

A teoria baseada em recursos evoluiu para um conceito que envolve capacidades 

dinâmicas, a teoria das capacidades dinâmicas se apresentou como uma resposta a questão da 

competitividade em ambientes altamente complexos e de mudanças constantes, no qual o que 

diferencia a empresa é a sua capacidade de concentrar e compatibilizar novos recursos em 

novos formatos, mas do que seu depósito de recursos atuais, essa capacidade depende da 

aprendizagem da organização. 

Apresentaremos a seguir mais algumas correntes de estratégia empresarial que serão 

úteis na análise deste estudo de caso para ensino. 

2.7 Análise do Ambiente Organizacional 

Segundo Fleury et ai (2002), as organizações retiram informações do ambiente para 

cnar suas estratégias corporativas e de recursos humanos. A importância de analisar as 

frequentes mudanças que ocorrem no ambiente econômico, tecnológico, social, cultural e 

político e suas influências sobre a organização e sua gestão é evidenciada na própria 

conceitualização de estratégia, está que surgiu como uma resposta aos desafios como uma 

resposta aos desafios ambientais. 

Em um ambiente instável, como o que vivemos nos dias atuais, em que a velocidade é 

a nova palavra de ordem e o tempo se tomou um recurso estratégico, monitorar e observar 

constantemente o ambiente, ser proativo em relação às mudanças, reconsiderar cenários e 

rever estratégias, é essencial para a maioria das organizações. 

Segundo Fleury et ai (2002), as organizações, portanto, reavaliam suas estratégias e as 

adequam de acordo com o ambiente. Anthony et ai (1996), consideram o ambiente dos 

recursos humanos multifacetado e complexo, com muitos aspectos impactantes no sucesso da 

organização no longo prazo. Esses elementos foram divididos em dois grandes tipos de 

ambientes: o social e o de tarefa. 
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O ambiente social é formado por inúmeras tendências e forças que não estão 

diretamente ligadas com a empresa, mas que podem trazer consequências eventuais ou 

indiretas para a companhia. No ambiente social, estão inclusas as forças econômicas, 

tecnológicas, políticas, institucionais, socioculturais e demográficas, elas podem prejudicar a 

empresa pelo impacto sobre o ambiente tarefa, que é formado por elementos do ambiente que 

influenciam diretamente a estratégia e funcionamento da organização, podendo também serem 

influenciados por ela. Esse ambiente é formado pelo mercado de trabalho, o mercado dos 

clientes e consumidores, a competição, os sindicatos, stakeholders, como grupos de interesse 

especial e governos. 

O curso do tempo, essa entidade abstrata que surgiu em função da necessidade humana 

de conhecer e controlar, é primordial e determinante para que todas as coisas permaneçam e 

um intenso e constante processo de mudança. 

Segundo Fleury et ai (2002), as organizações não são isentas desse processo constante 

de mudança, mesmo que haja uma sensação de que o funcionamento e desempenho da 

organização esteja expondo uma sensação de permanência, uma observação mais atenta 

permitirá identificar indícios de mudanças em andamento. Algumas dessas mudanças são 

mais aparentes porque alteram características mais visíveis, como momentos de crescimento 

organizacional acelerado ou quando a organização decide mudar seus objetivos e sua forma 

de atuar. 

2.7.1 Aprendizagem e Gestão do Conhecimento 

Segundo Fleury et a! (2002), as organizações têm enfrentado condições de incerteza, 

competição intensa e constante mudança, nesse ambiente elas devem ser capazes de 

desenvolver novos conhecimentos para se manterem competitivas e alinhadas a esse contexto. 

Assuntos como capital humano, capital intelectual, inteligência competitiva e gestão do 

conhecimento, tem se tornado palavras de ordem nas organizações, com diferentes 

significados e implicações. Todo processo de aprendizagem e desenvolvimento de um novo 

conhecimento inicia no nível individual, ou seja, nas pessoas. 

Em função do ambiente cada vez mais competitivo em que as organizações estão 

inseridas, esses temas se tornam cada vez mais frequentes. Do ponto de vista da 

competitividade das empresas, a teoria dominante, a análise da indústria, que tem Porter 
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(1986) como seu principal representante, vem sendo questionada como a visão baseada em 

recursos (Wernerfelt, 1984; Sarney, 1991) apud Fleury et ai (2002), que afirmam que os 

recursos e competências das organizações são os principais aspectos que determinam sua 

vantagem competitiva. 

Segundo Fleury et ai (2002), essa visão possui duas consequências relevantes para os 

estudos de aprendizagem e gestão do conhecimento. Primeira, a constatação de que recursos 

resultam em ativos tangíveis e intangíveis. A união de habilidades e conhecimento, 

desenvolvidos através de processos de aprendizagem, são ativos que executam um papel 

estratégico na "economia do conhecimento". Segundo, à medida que recursos específicos da 

empresa atraem maior atenção, questões ligadas a como eles podem ser aperfeiçoados tornam

se cada vez mais importantes e decorrem de processos de aprendizagem (Moingeon e 

Edmondson, 1996) apud (Fleury et ai, 2002). O conhecimento exerce um papel central e 

estratégico nos processos econômicos, e atualmente ativos intangíveis tem recebido uma 

atenção e investimentos com uma velocidade maior do que os ativos físicos e tangíveis. O que 

comprava a importância do conhecimento é a constatação de que pessoas, países, empresas, 

são mais bem-sucedidos, produtivos e reconhecidos. 

A aprendizagem pode ser compreendida como um processo de mudança que tem seu 

início a partir de estímulos variados e mediado por emoções que podem ou não gerar 

mudanças no comportamento dos indivíduos. 

Para muitos especialistas, existe uma diferença entre o processo de aprendizagem 

ocorrido no organismo de quem aprende e as respostas que este transmite as quais podem ser 

medidas e observáveis. Considerando essa teoria, há duas vertentes teóricas em que os 

modelos de aprendizagem que baseiam: 

Modelo behaviorista: foca o comportamento que pode ser observado e medido, 

planejar o processo de aprendizagem pressupõe que poderá ser mensurado, observado e 

replicado cientificamente. 

Modelo cognitivo: foca as características comportamentais e objetivas, considerando 

as crenças e percepções dos indivíduos, que irão influenciar em seu processo de assimilação 

da realidade. 

Os debates a respeito da aprendizagem em organizações, tem sua base mais facada na 

perspectiva cognitivista, destacando, porém, as mudanças comportamentais observáveis. 
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2.7.2 A Aprendizagem Organizacional 

Segundo Fleury et ai (2002), em uma organização o processo de aprendizagem poderá 

se apresentar em três níveis: 

Nível do indivíduo: este é o primeiro nível do processo de aprendizagem, é repleto de 

emoções positivas ou negativas, por intermédio de caminhos diversos. 

Nível do grupo: a aprendizagem poderá estabelecer um processo social compartilhado 

pelas pessoas do grupo. 

Nível da organização: o processo de aprendizagem individual, de compreensão e 

interpretação compartilhados pelo grupo se toma institucional e se manifesta em diversos 

dispositivos organizacionais. 

Peter Senge (1990) apud Fleury et ai (2002), em seus textos sobre aprendizagem 

organizacional, observa que o ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e 

experimentar. No entanto, a maior parte das instituições sociais se é conduzida mais para 

controlar o indivíduo do que para proporcionar condições de aprendizagem, gratificando o 

desempenho das pessoas pela obediência aos padrões constituídos e não por sua vontade de 

aprender. 

Utilizando como base a ideia dos modelos mentais de Senge, Daniel Kim (1993) apud 

Fleury et ai (2002) , analisou a passagem da aprendizagem individual para a coletiva e dividiu 

o processo e dois níveis: 

Aprendizagem operacional: representa a obtenção e o desenvolvimento de 

habilidades físicas para produzir ações (Know-how). 

Aprendizagem conceitual: decorre da aquisição e desenvolvimento da capacidade de 

articular conhecimentos conceituais sobre uma experiência (Know-why). 

Apesar de o conhecimento operacional ser essencial para funcionamento da 

organização, este deverá sempre estar associado ao conhecimento conceitual, superando-se 

dessa forma a concepção taylorista de haver uma fronteira entre aqueles que pensam e aqueles 

que fazem. 

Senge, defende que o processo de aprendizagem nas organizações possui um ciclo 

contínuo e é formado por três elementos: aptidões e habilidades, conhecimentos e 

sensibilidades, atitudes e crenças. 

Esses três elementos são interligados e a partir do surgimento de novas habilidades e 

aptidões há uma alteração na compreensão dos indivíduos sobre a realidade. Conhecimentos 
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novos e sensibilidade são integrados, transfmmando seus modelos mentais, formados por 

ideias profundamente arraigadas, que influenciam na nossa fmma de ver o mundo e nossas 

atitudes, com isso novas atitudes e crenças poderão surgir e alimentando esse mecanismo e 

estimulando o surgimento sucessivo de novas habilidade e aptidões realimentando o sistema 

(Senge, 1994) apud (Fleury et ai, 2002). 

Segundo Fleury et ai (2002), a criação e pratica do conhecimento ocorrerá a partir do 

ciclo contínuo dessas etapas, a aprendizagem conquista uma repercussão organizacional 

quando o ciclo de aprendizagem do indivíduo se estende para a dimensão organizacional. 

As organizações se mantém em um processo constante de mudanças e esse processo 

ocorre com a mobilização corrente de ciclos de aprendizagem individuais e organizacionais o 

que caracteriza a permanência de uma dinâmica constante de aprendizagem. 

2.7.3 Circuitos de Aprendizagem 

Segundo Fleury et ai (2002), o tema aprendizagem organizacional recebeu maior 

enfoque a partir da década de 1990, principalmente com a publicação dos trabalhos de Peter 

Senge. No entanto, estudos sobre aprendizagem organizacional já existiam na área de 

administração desde a década de 1970. Chris Argyris e Donald Schõn (1974,1978) apud 

Fleury et ai (2002) , trabalharam em parceria e contribuíram com estudos a respeito de 

circuitos de aprendizagem, que avaliaram como os pressupostos que direcionam o 

comportamento dos indivíduos e grupos nas organizações podem sofrer alterações em um 

processo de aprendizagem organizacional. 

Segundo Fleury et ai (2002), um dos fatores cruciais para a melhora do desempenho 

organizacional e para o seu sucesso, está em como essa organização utiliza suas experiências, 

sendo elas positivas ou negativas e as aplica em suas operações e diretrizes, mudando ou 

mantendo-as, incorporando essas experiências. 

Schõn ( 1983) empresta de Ashby (1940) apud Fleury et ai (2002), os conceitos de 

circuito simples e duplo, com o propósito de definir o grau de profundidade e extensão em 

que as alterações organizacionais envolvidas se transformam em aprendizagem. No circuito 

simples o erro/problema é conectado através de um feedback à sua estratégia de ação. A 

aprendizagem que ocorre no circuito duplo conecta o erro ou problema às estratégias de ação 

e também às normas através das quais as ações são avaliadas. 
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Em outro estudo, Argyris (1992) apud Fleury et al (2002), conclui que o circuito 

simples repara o problema visível, porém não resolve a questão do por que os problemas 

existem. No circuito duplo, diz o autor, inicialmente é importante mudar os pressupostos que 

orientam as ações, ou seja, é necessário aprender uma nova teoria aplicada. 

Argyris explica que, é importante que a organização desenvolva uma cultura que 

recompense ações de indivíduos, que tratem problemas fáceis e rotineiros, que não requerem 

monitoramento de longo prazo para sua conclusão, como funções inerentes às suas atribuições 

na organização, com a autonomia que é inerente as organizações que aprendem, dessa forma a 

capacidade de produzir circuitos duplos é estimulada. 

Segundo Fleury et al (2002), é por meio do processo de aprendizagem que as 

organizações podem desenvolver competências fundamentais ao seu posicionamento 

estratégico. O processo de aprendizagem está vinculado à gestão de conhecimento nas 

empresas. 

2.7.4 Organizações que Aprendem e a Gestão do Conhecimento 

Segundo Fleury et al (2002), as organizações até podem não ter cérebros, mas são 

compostas de sistemas cognitivos e memórias que criam rotinas, para tratar problemas 

internos e externos e essas rotinas vão sendo adicionadas às memórias organizacionais. 

O conhecimento é um recurso poderoso que deverá ser utilizado para incrementar o 

desenvolvimento e sucesso da empresa, portando, a organização deverá encontrais meios de 

estimular o processo de aprendizagem e estudar sobre como é possível administrar o 

conhecimento organizacional de forma que este atenda às suas necessidades estratégicas e 

seja propagado e aplicado por todos como uma ferramenta para o triunfo da empresa. 

O conhecimento da empresa e resultado das interações que acontecem no ambiente de 

negócios e se desenvolve por meio do processo de aprendizagem. O conhecimento pode ser 

entendido como o conjunto de informações agregadas à experiência, à intuição e aos valores 

(Fleury e Oliveira Jr.,200 1 ). 

É possível reconhecer dois tipos de conhecimento: o explícito e o tácito. O 

conhecimento explícito, relaciona-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal, 

sistemática, enquanto o conhecimento tácito detém uma qualidade pessoal o que o torna mais 

difícil de ser formalizado e comunicado. " O conhecimento tácito é profundamente enraizado 
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na ação no comprometimento e no envolvimento em um contexto específico" (Nonaka, 1994) 

apud Fleury et al (2002). 

Segundo Fleury et al (2002), há diversos níveis de interação social pelos quais se cria 

conhecimento na organização. A organização deverá ser capaz de unir aspectos relevantes do 

conhecimento desenvolvido a partir dessas interações. 

Nonaka e Takeuchi (1995) apud Fleury et al (2002), propõe que há quatro formas de 

conversão do conhecimento: 

Por socialização, há o entendimento de que a conversão que decone da interação do 

conhecimento tácito entre os indivíduos, vindo principalmente da observação, imitação e 

prática. O segredo para adquirir conhecimento dessa maneira é a experiência compartilhada. 

Por combinação, é um modo de conversão do conhecimento que possui diferentes 

conjuntos de conhecimento explícito detidos por indivíduos. Nesse caso, possíveis 

mecanismos de troca podem ser reuniões, conversas por mensagens ou telefone, que 

possibilita a reconfiguração da informação que existe, conduzindo a um novo conhecimento. 

Por internalização, que é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito, neste os autores percebem certa similaridade com a concepção de aprendizagem. 

Por externalização, que é a conversão do conhecimento tácito para o explícito, embora 

este não seja um conceito bem desenvolvido, de acordo com os autores. 

Segundo os autores, as quatro formas de conversão de conhecimento devem ser 

utilizadas de maneira articulada e cíclica gerando um espiral, nessa espiral o conhecimento 

inicia no nível individual, se movimenta para o nível grupal e então para o nível da empresa. 

A medida que essa espiral ascende na empresa, ela poderá ser enriquecida e ampliada, 

acompanhando a interação dos indivíduos com a empresa e uns com os outros. A divulgação e 

o compartilhamento das experiências individuais são cruciais para a criação do conhecimento 

. organizacional. 

Segundo Spender (200 I) apud Fleury et al (2002), o conhecimento prec1sa ser 

gerenciado, apesar de ser um ativo fluido. O autor acredita que " o conhecimento não pode ser 

gerenciado a menos que seja identificado". Quando a organização identifica valor em 

determinado conhecimento, isso significa que este é alinhado aos objetivos estratégicos da 

organização. Portanto, o posicionamento estratégico da organização, é alimentado por 

processos essencm1s que se manifestam pela retenção de conhecimentos, competências, 

monitoramento e identificação desses conhecimentos. 
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2.8 Aprofundando o Conhecimento Sobre a Teoria dos Recursos da Firma 

A vantagem competitiva e a mudança organizacional e estratégica são dois temas que 

tem estruturado uma evolução nas linhas de pensamento sobre estratégia empresarial esses 

dois tópicos são distintos, no entanto, convergem em função das mudanças econômicas e 

sociais que permeiam a economia mundial (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 

Essa convergência ocorreu em função de uma série de contribuições teóricas e 

conceituais no campo da administração estratégica e no campo da teoria das organizações, 

que identificaram fatores responsáveis pelo sucesso ou fracasso das empresas em contextos 

diferentes (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 

Um segundo grupo de contribuições embasado nas Ciências Sociais e na Sociologia 

concentraram seus estudos na natureza da mudança organizacional e nos processos internos 

aprendizagem, inovação e adaptação, com o objetivo de explicar e entender os processos de 

mudança organizacional. 

V árias razões justificam a convergência dessas duas correntes, primeiramente a 

evolução dos ambientes organizacionais permeada pela evolução tecnológica e pela 

integração dos mercados mundiais e em segundo lugar a instabilidade e imprevisibilidade pôs 

em evidência os pontos fracos de uma variedade de modelos utilizados na Administração 

Estratégica, no plano prático e no plano teórico (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 

Mintzberg (1994) analisou a decadência do planejamento estratégico, que sinalizou a 

inadequação dos modelos da estratégia empresarial às características do mundo real. 

A questão da vantagem competitiva tem sido abordada por diversas linhas de 

pensamento que se utilizam de abordagens conceituais diferentes, a partir dos anos 70. 

Dois eixos principais dividem as teorias de Estratégia Empresarial, o primeiro eixo 

classifica os estudos de acordo com a sua concepção da origem da vantagem competitiva e o 

segundo discrimina as abordagens segundo suas proposições sobre a concorrência (Cyrino, 

Vasconcelos, 2000). 

O modelo da nova organização industrial é o mms difundido para a análise da 

vantagem competitiva. Esse conjunto de ideias se baseia nos trabalhos pioneiros de Edward 

Mason e J oe Bain sobre a estrutura da indústria, modelo conhecido como análise SPC 

(Structure Conduct Performance) de acordo com esse trabalho a performance das empresas 

em uma indústria particular depende do comportamento dos compradores e vendedores no 

que se refere a fixação dos preços, níveis de cooperação tácita e competição, políticas de 
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pesquisa e desenvolvimento, publicidade, investimento e etc. O comportamento das firmas se 

define pela estrutura da indústria em questão, em resumo o modelo SPC entende que a 

performance econômica das firmas é um resultado de seu comportamento concorrencial em 

relação a sua fixação de preços e custos e que esse comportamento depende da estrutura da 

indústria em qua a firma está inserida. 

Na análise inicial de Porter (1991), o posicionamento da firma dentro da estrutura 

industrial é o principal determinante de seu sucesso ou fracasso no cenário competitivo. 

Em seu segundo livro Porter, inclui uma nova explicação sobre o sucesso competitivo, 

analisando os conceitos de atividades e fatores determinantes. Dessa forma a vantagem 

competitiva é o resultado da capacidade da empresa de desempenhar com eficiência o 

conjunto de atividades essenciais para a obtenção de um custo mais baixo do que de seus 

concorrentes ou de planejar suas atividades de uma maneira única que seja capaz de entregar 

um valor diferenciado para seus compradores. 

Para Porter dois fatores detenninam a vantagem competitiva: as condições iniciais e as 

escolhas dos dirigentes. As condições iniciais são representadas pelos ativos que a empresa 

acumulou ao longo do tempo, que são consequência de sua relação com o ambiente externo 

imediato. Nesse modelo a estratégia se resumo basicamente em posicionar a empresa dentro 

de sua indústria, nesse sentido a estratégia deverá proteger a firma da ação de forças 

competitivas. 

A principal forma de se chegar a essa posição protegida é consolidar barreiras a 

entrada de outras firmas da indústria em questão com o intuito de impedir a corrosão das 

margens de lucratividade. 

A noção de estratégia dessa forma segue seu ruma a uma noção de adaptação. Há a 

noção de adaptação externa que faz parte da lógica do posicionamento da firma na indústria, a 

partir da análise do ambiente a firma será capaz de identificar a posição mais favorável e a 

escolha da estratégia correta irá permitir que a firma se adapte à estrutura da indústria. Em 

segundo lugar deverá haver um movimento estratégico interno na firma que seja coerente à 

posição da firma na indústria. Essa sinergia e coerência interna tornam possível a execução de 

uma estratégia bem sucedida (Porter, 1991, 1996). 

Porter articulou provavelmente primeiro e mais influente paradigma no campo da 

Estratégia Empresarial, o que explica a propagação de suas ideias nos últimos anos. Os 

estudos de Pmier ofereceram uma explicação fundada sobre a estrutura teórica consistente e 

empiricamente verificável, com a capacidade de previsão do comportamento das empresas em 

muitos casos reais. 
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2.8.1 Teoria Econômica Neoclássica e seus Limites 

A teoria econômica neoclássica baseia-se em premissas de equilíbrio, certeza e 

racionalidade perfeita que resultam em uma análise estática do processo de tomada de decisão 

focando a maximização da função objetivo em um momento específico, com processos 

tecnológicos e o preço dos fatores e dos produtos. Nesse modelo não há espaço para os limites 

práticos à conversão de recursos, a especificidade de ativos, às particularidades tecnológicas e 

ao conceito de interação organizacional (Cyrino, Vasconcelos, 2000). Segundo Teece (1984) 

apud Cyrino e Vasconcelos (2000) esses fatores são um dos maiores obstáculos a aplicação 

estratégica dos modelos de análise econômica. 

Um dos focos da estratégia empresarial é justamente o longo prazo, no qual alguns 

fenômenos essenciais ocorrem como a mudança e a incerteza que não devem ser tratados 

como imperfeições capazes de ameaçar a elegância matemática dos modelos econométricos. 

Dessa forma, a noção de estratégia é considerada estranha aos preceitos da economia 

neoclássica na qual as decisões empresariais se restringem a se concentrar na alocação de 

recursos fungíveis entre alternativas finitas e conhecidas. 

2.8.2 Descobrindo Especificidades das Organizações 

A teoria dos recursos surgm durante os anos 80 como uma alternativa à posição 

dominante da organização industrial, essa CO!Tente de pensamento tem como proposição 

central que a fonte da vantagem competitiva se encontra nos recursos e competências 

desenvolvidas e controladas pelas empresas e que a estrutura das industrias nas quais as 

finnas se encontram é secundária (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 

De acordo com essa conente de pensamento as firmas são consideradas como "feixes 

de recursos" (Wernerfelt, 1984) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000) ou como conjuntos de 

competências e capacidades (Prahalad Hamel, 1990) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). Esses 

recursos e capacidades são tidos como itens raros e de substituição e imitação difíceis e 

custosos no quadro de uma organização particular (Barney, 1991, 1997) apud (Cyrino, 

Vasconcelos 2000). Essa concepção de recursos inclui, recursos físicos, financeiros e também 
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intangíveis (Hall, 1992) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000) ou invisíveis (Itami e Roehl, 1987) 

apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). 

A ideia de que a Teoria dos Recursos toma o lugar do conceito clássico de fatores de 

produção representa uma mudança significativa, os processos de expansão das firmas são 

marcados tanto pelas oportunidades externas quanto pelas internas resultantes de um conjunto 

de recursos da firma, o reconhecimento dessa heterogeneidade traz consequentemente uma 

valorização do processo de aprendizagem interno da organização (Cyrino, Vasconcelos, 

2000). 

A procura constante pela utilização plena dos seus recursos impede o equilíbrio das 

finnas e dos mercados, ainda que as condições da indústria e da concorrência seja estável, 

cada firma irá tentar otimizar o seu "feixe de recursos", o que as afastará do equilíbrio. 

O modelo da análise se SWOT supõe alguns dos conceitos básicos da teoria dos 

recursos na medida em que o estudo das forças e fraquezas se embasa em uma análise interna 

e a análise externa. As forças e fraquezas de uma organização são resultado das forças e 

fraquezas das pessoas que compõem a organização, da maneira como as capacidades dos 

indivíduos são integradas no trabalho coletivo e da qualidade da coordenação dos esforços da 

equipe (Andrews, 1980) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). Essa conclusão se aproxima 

bastante da visão proposta pela teoria dos recursos, ou seja, que a competitividade de uma 

organização se origina essencialmente em sua capacidade de escolher e combinar recursos 

adequados e mutuamente complementares. 

A vantagem competitiva pressupõe que as dotações de recursos das firmas seJam 

heterogêneas, em função dessa heterogeneidade de recursos cada firma apresenta uma 

performance econômica diferente da outra, algumas apresentas uma lucratividade 

excepcional, enquanto outras apresentam baixa lucratividade, quando uma empresa detêm o 

controle dos recursos capazes de gerar uma alta performance pressupõe que a oferta desses 

recursos seja limitada. A raridade desses recursos é o resultado de razões estruturais (limites 

tlsicos, naturais, legais ou temporais), ou razões ligadas ao comportamento das 

firmas (capacidade de criar recursos únicos e difícil imitação). Em resumo é necessário que as 

condições de heterogeneidade sejam preservadas, a imitabilidade imperfeita dos recursos 

explica a dificuldade que as firmas tem em identificar e reproduzir os recursos mais 

impmiantes de seus concmTentes, a dificuldade de substjtuir recursos utilizados pelos 

concoiTentes por outros que gerem os mesmo resultados ou superiores, a uniam desses dois 

mecanismos funciona como um isolante das forças da concoiTência e garantem a 
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heterogeneidade dos recursos e rendas a eles ligados (Rumelt, 1984) apud (Cyrino, 

Vasconcelos 2000). 

Entre os fatores tornam difícil a imitação dos concorrentes podemos citar os fatores 

naturais (geografia, raridade de materiais), os mecanismos legais e institucionais (marcas, 

patentes, reservas de mercado, direitos de propriedade), além dos fatores econômicos e 
. . . 

orgamzacwnms. 

Uma das condições essenciais para que recursos específicos sejaJU capazes de trazer 

rendas acima da média do mercado é que a sua transferência de uma firma para outra seja 

impossível ou difícil. 

A existência de mercados imperfeitos de recursos é uma condição necessária para a 

existência da vantagem competitiva (Barney, 1986) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). Os 

mercados de recursos são imperfeitos, mas também incompletos, uma grande pmie dos 

recursos não é negociável no mercado, sem a possibilidade de serem vendidos ou comprados, 

esses recursos devem forçosamente ser construídos no interior da firma, essa acumulação 

garante o caráter específico do conjunto de recursos de uma firma. 

As falhas do mercado de recursos, sua imperfeição e sua incompletude, tornaJU 

possível a realização de rendas ricardianas e garantem a continuidade da heterogeneidade dos 

recursos. 

A teoria dos recursos evidencia as diferenças entre as firmas em função das 

diversidades de suas bases de recursos e competências, essas diferenças são construídas e 

desenvolvidas por meio das diferentes escolhas e compromissos dos dirigentes das firmas 

(Selznick, 1957) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). Essas decisões são tomadas não por 

acaso, eles se conectaJU com as decisões passadas condicionando as decisões presentes. 

Trabalhos pioneiros de Penrose e da escola de design estratégico, destacaram a 

impmiância estratégica dos fatores internos da firma, sinalizando que o papel da firma não 

seria apenas a alocação de recursos escassos entre finalidades alternativas (Doz, 1996) apud 

(Cyrino, Vasconcelos 2000). Considerando a importância dos recursos para a perfmmance 

competitiva, a gestão dos processos de acumulação, coordenação e difusão dos recursos passa 

a ser a função essencial da Administração de empresas (Prahalad e Hamel, 1990) apud 

(Cyrino, Vasconcelos 2000). 

A teoria dos recursos dessa forma inverte o sentido da análise estratégica clássica, 

fundada em primeiro lugar na análise de SWOT, para adotar recursos e competências (forças 

e fraquezas) como sendo a origem das estratégias bem-sucedidas. 
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Bm·ney (1996) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000), observa que as rendas classificadas 

como excepcionais não podem ser atingidas a partir da análise de oportunidades externas, 

porque as técnicas de análises dessas oportunidades estão disponíveis e acessíveis a todos os 

concorrentes, entretanto, as informações sobre os recursos da firma são de propriedade 

exclusiva e protegidas pelos mecanismos de isolamento, assim a assimetria de informação 

inerentes ao potencial dos recursos e das competências específicas da firma devem guiar a 

estratégia por ser a única fonte possível de vantagem competitiva. 

A teoria dos recursos está em geral relacionada as ideias neoclássicas de racionalidade, 

de comportamento econômico e de estabilidade e previsibilidade dos mercados (FOSS, 1996, 

1997) apud (Cyrino, Vasconcelos 2000). No entanto quando se trata de ambientes com alto 

grau de incerteza, ambiguidade e complexidade como industrias emergentes, as mudanças de 

ambientes e contexto passam a ser ameaças reais a existência e sobrevivência das firmas. 

2.8.3 Mudanças, Inovação e a Dinâmica da Concorrência 

O mercado é a força niveladora que coordena as atividades dos agentes econômicos 

individuais, permitindo o atingimento do equilíbrio econômico por meio da ferramenta do 

preço como alocador universal dos recursos, os fenômenos econômicos que se desviam do 

equilíbrio podem ser os produtos de acidentes temporários, que podem ser corrigidas pela 

ação livre do mecanismo do preço, que direciona a alocação dos recursos garantindo o 

equilíbrio geral do sistema econômico (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 

Alguns pesquisadores iniciaram uma busca de um quadro conceitual que explique 

alguns fenômenos como a mudança, a inovação, o surgimento de novos concorrentes, os 

fenômenos de rendimentos crescente e os resultados financeiros discrepantes da média do 

mercado. Para alguns pesquisadores o mercado é caracterizado por um processo de 

descobe1tas interativas que mobiliza informações divergentes e conhecimentos dispersos. As 

firmas lucram por meio da descobe1ta de oportunidades e da mobilização pioneira de recursos 

operada pelos empreendedores, esses últimos motivados pela possibilidade de ganhos 

procuram sempre inovm· gerando novos arranjos econômicos e como consequência causando 

o desequilíbrio de mercado, tendo em vista que os concorrentes tentmn imitar e suplantar os 

inovadores introduzindo outras inovações o desequilíbrio do mercado passa a ser permanente 

e não transitório (Cyrino, Vasconcelos, 2000). 



44 

3 METODOLOGIA 

Para realização desse trabalho foi escolhida a pesquisa qualitativa e o método de 

pesquisa documental de caráter primário e secundário para a realização do estudo de caso. 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa não utiliza como base o uso de dados 

numéricos e sim a busca da compreensão dos fenômenos de acordo com a perspectiva dos 

pmticipantes do estudo, principalmente fenômenos que se referem a seres humanos e suas 

relações sociais. 

A pesquisa qualitativa pode ser realizada por mew de variadas bases teóricas, 

metodológicas e de procedimentos, considerando como principal a pesquisa documental, o 

estudo de caso e a etnografia. 

De acordo com Godoy (1995b), a pesquisa documental abrange materiais escritos, 

estatísticos e iconográficos, sendo considerados primários quando produzidos pelo 

pesquisador que elaborou a pesquisa e secundários quando produzidos por terceiros que não 

os pmticipantes da pesquisa. A pesquisa documental viabiliza o acesso a pessoas e fatos 

impossíveis de serem acessados no momento presente, porque ocorreram em outra época. 

Adicionalmente, os documentos são utilizados como uma fonte de informação que representa 

o comportamento dos participantes no contexto daquela época. 

Os pontos de atenção na pesquisa documental segundo Godoy (1995b), são a 

possibilidade de utilização de documentos que são carregados de vieses de comportamento, 

pontos de vista, pois são geralmente relatos verbais que possuem a ausência do 

comportamento não verbal de determinadas situações no tempo. Além disso, nem sempre a 

mnostragem de documentos que o pesquisador trabalha constitui a mais bem sucedida 

representação do fato estudado. 

O estudo de caso é caracterizado por uma pesquisa que busca analisar profundmnente 

e detalhadamente um ou poucos objetos (Vergara, 2003; GODOY, 1995b). 

De acordo com Gm-vin (2003), a Universidade de Hm-vard foi que iniciou a utilização 

de estudos de caso para ensino. Inicialmente com a Escola de Direito em 1870, e 

posterionnente, com a Escola de Administração nos anos de 1920. A utilização de estudos de 

caso no ensino permite uma tradução entre o mnbiente acadêmico e o ambiente do mundo 

real. 
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Segundo Godoy (1995b ), os pesquisadores têm tido preferência pelo método de estudo 

de caso que busca responder "como" e "por quê" dos fenômenos que geralmente se tem pouco 

controle e/ou estão ligados a contextos específicos. 

Na visão de Godoy, o pesquisador deverá estar sempre aberto a novas descobertas em 

caso do aparecimento de novos elementos, considerando a complexidade da realidade. Apesar 

de iniciar seu trabalho sempre com um marco teórico. 

Adicionalmente, devem ser elaboradas as notas de ensino que irão auxiliar o professor 

na dinâmica. Estas notas não são usualmente publicadas com o caso e devem possuir os 

seguintes elementos: um sumário; as fontes dos dados; os objetivos educacionais; alternativas 

para análise do caso em sala de aula; bibliografia recomendada para fundamentar a discussão. 

Assim o referencial teórico para a construção do caso deverá existir e ser exibido 

como bibliografia recomendada nas notas de ensino, considerando que um texto de estudo de 

caso tem rnna forma de apresentação diferente de um texto acadêmico. 
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4 CASO DE ENSINO- BANCO DELTA ÔMEGA 

4.1 Uma Breve Descrição da História do Banco Delta Ômega 

Em um período de crise na economia do Brasil, duas instituições financeiras com um 

histórico convergente decidiram unir suas operações e mudar suas histórias para sempre a 

partir daquele momento. Essa união ocorreu na década de 2000, os dois bancos já possuíam 

na época pouco mais da metade de um século e a história das duas instituições era recheada de 

fusões e aquisições. 

Um dos maiores bancos da América do Sul e um dos 20 maiores do mundo, surgiu da 

união dessas duas organizações, a Delta que foi criada na década de 1920 e a Omêga que 

iniciou suas operações na década de 1940, as duas da região sudeste do Brasil. 

A história da Delta inicia quando o comerciante que atuava em áreas variadas, entre 

elas atuava como um correspondente de grandes bancos e registrou um faturamento fantástico 

nessa seção, foi nesse momento que decidiu iniciar as operações de um banco oficialmente e 

não mais de um correspondente apenas. 

Duas décadas depois surgia a instituição Ômega, de maneira bem similar a Delta, que 

foi criada por um empresário que até então não atuava no ramo bancário, mas como a cidade 

onde era localizada estava em crescimento com pouco mais de 1 milhão de habitantes o 

negócio parecia próspero. 

Findada a Segunda Guerra Mundial, o desempenho da indústria culminou em 

resultados excelentes, que impulsionaram o segmento bancário e esse impulso resultou na 

primeira expansão do banco Delta e no ano seguinte iniciou a construção de uma nova sede, 

em uma grande cidade da região Sudeste e a inauguração de novas agências no interior dessas 

cidades. 

O sistema bancário brasileiro foi marcado por momentos de concentração de mercado, 

ocasiões em que ocorreram fusões e aquisições, geralmente ligadas a alterações na estrutura 

institucional do setor bancário ou crises na área econômica, acompanhado por fases de 

expansão com a abetiura de novas agências bancárias em várias regiões do país. Delta e 

Ômega se destacam no setor e se posicionavam sempre à frente desses movimentos. 

Entre o final dos anos 1970 e metade dos anos 90, a economia brasileira foi marcada 

por períodos de crescimento baixo combinados com altas taxas de inflação e altas dívidas 
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externas. Nessa época o banco Ômega iniciou sua expansão no exterior e iniciou operações 

em um país da América Latina, para atendimento a depositantes e atendimento ao público e 

também na Europa, para realizar operações corporativas. 

Após a implantação do Plano Real, nos anos 90 e com a superação do período de 

hiperinflação, os bancos múltiplos que já operavam com vários segmentos de clientes, 

basicamente separados pela faixa de renda e empresas que eram segmentadas pelo seu porte. 

Os bancos nessa época já possuíam várias áreas como seguros, investimentos, crédito 

imobiliário, corretoras e distribuidoras de valores, Delta e Ômega se destacavam novamente. 

Essas organizações adotaram a estratégia de adquirir as operações de seus 

concon·entes que não conseguiram atravessar com sucesso o período complexo de transição 

econômico da época, esse período se estendeu entre os anos 90 e 2000. 

Nesse sentido, fica muito transparente as similaridades entre as duas instituições Delta 

e Ômega, ao longo dos anos as histórias e estratégias das duas organizações se 

harmonizavam, eram comandadas por homens da iniciativa privada, que conseguiram 

ultrapassar todos os desafios da economia nacional e mundial. Esses desafios haviam marcado 

a história da economia brasileira. As duas organizações conseguiram atingir patamares 

notáveis, contrariando o cenário obscuro e turbulento daquela época. 

Esses empresários atribuíram seu sucesso à sua aspiração de inovar constantemente e 

continuamente, investindo em novas tecnologias que contribuíram para seu crescimento e aos 

seus colaboradores que estavam na linha de frente das operações colocando em prática suas 

diretrizes, esses empresários reconhecem como parte essencial de sua estratégia e ascensão a 

sabedoria na escolha de ideias e pessoas. 

Ambas as instituições foram pioneiras na implantação de sistemas informatizados, nos 

serviços disponibilizados a seus clientes, buscando inovar e produzir mudanças significativas 

em sua área de atuação. 

A partir da convergência de suas trajetórias, aspirações, estratégias e ide ias, as duas 

organizações de capital brasileiro decidiram unir suas operações e dessa união surgiu o banco 

Delta Ômega e formaram a maior instituição financeira privada da América do Sul. 

Essa união impactou positivamente os negócios e a sinergia que existia entre as 

atividades das duas instituições foi essencial para que pudessem conconer mundialmente, mas 

com a integração inicia um processo delicado e desafiador de unificação das operações, 

mantendo a qualidade dos serviços prestados e a liderança no mercado. Com essa etapa 

superada, a instituição buscou ampliar sua expansão gradativamente. 
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O fato de que a modernidade, a excelência na gestão de pessoas e de clientes, a 

utilização da tecnologia com eficiência, as boas práticas de governança corporativa e o 

relacionamento transparente com seus stakeholders, facilitou esse momento de mudança 

organizacional. 

As duas marcas se caracterizam pela tradição e respeitabilidade e para concluir essa 

transição com sucesso a instituição realizou uma intensa pesquisa de mercado com seus 

clientes para que esta etapa ocorresse da maneira mais confortável possível para seus clientes. 

Após a união das duas instituições, a consultoria Interbrand reconheceu a marca Delta 

Ômega como a marca mais valiosa da América Latina, os aspectos que mais contribuíram 

para essa avaliação, foram os resultados financeiros crescentes e sólidos, a construção 

progressiva como um banco múltiplo com uma marca de destaque e excelência e a atenção 

especial dada a questão da sustentabilidade. 

A Interbrand faz uma avaliação a respeito da influência da marca no valor das 

empresas, além disso, a solidez financeira e sua capacidade de gerar lucro, o valor da marca é 

avaliado por sua atividade no exterior, investimentos, sustentabilidade e relacionamento com 

o consumidor final. Participaram da pesquisa 50 empresas que estão listadas na bolsa de 

valores ou que divulgam informações financeiras periodicamente. 

No que se refere aos resultados financeiros do banco Delta Ômega, ou seja, o lucro 

líquido (atribuído aos acionistas controladores) se destacaram os resultados dos anos 2014, 

2013 e 2012. Em 2014 o resultado ficou na faixa de 30% maior comparando com o resultado 

de 2013, em comparação com 2012 aumentou na faixa de 29%. Em 2014 o lucro líquido foi 

de aproximadamente R$ 20 milhões, no ano de 2013 esse resultado foi de aproximadamente 

R$ 15 milhões e em 2012 foram aproximadamente 11 milhões. O retorno sobre o patrimônio 

líquido, desconsiderando os dividendos propostos, alcançou a faixa de 23% em 2014 e em 

2013 a faixa de 20%. Em 2012 a faixa de 15%. 

4.2 A Agência Digital 

Em convergência com a sua estratégia de inovação tecnológica no setor bancário, o 

banco Delta Ômega mais uma vez se posicionou a frente de uma era de mudanças, no que se 

refere a interação com os seus clientes pessoa fisica. 
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Com a implantação das agências digitais, que tem o propósito de atender aos clientes 

de onde estiverem, via chat, email, telefone, videoconferência, em nm horário de atendimento 

amplo das 7 horas da manhã até meia noite. Essas agências são formadas por gerentes e um 

time que lhes concede apoio, no atendimento a clientes de alta renda na faixa mínima de 

aproximadamente lO mil reais ou um volume de investimentos de aproximadamente 100 mil. 

Posterimmente a instituição estendeu o atendimento das agências virtuais, para 

clientes com renda menor e esperava nesse segmento até o final de 2016 atender 

aproximadamente I, 7 milhões de clientes. 

Em aproximadamente I O anos, o banco Delta Ômega mensura que poderá ter nma 

redução de até metade das agências de rua que possui hoje e nos próximos três anos essa 

redução poderá ser na faixa de 17%, segundo um executivo da instituição. 

Como prova de que a estratégia digital que a instituição havia iniciado há 

aproximadamente 17 anos atrás em suas operações, é nm sucesso, os resultados atribuídos a 

operações realizadas na área de varejo do Delta Ômega pela internet ou pelo aplicativo da 

instituição em 2015 beirava a faixa de 40%. No ano de 2012, o resultado gerado pelos 

gerentes do banco estavam em tomo de 80%, esses números demonstram o quanto a estratégia 

digital e a evolução tecnológica dos últimos anos tem influenciado a forma de acesso e 

interação dos clientes com o banco. 

O atual presidente do banco Delta Ômega sinaliza que o investimento realizado pela 

instituição em suas plataformas vi1iuais, não foi uma aposta e sim uma decisão estratégica 

alinhada as novas tecnologias e clientes de gerações que não mais querem se deslocar até uma 

agência fisica para concluir suas operações financeiras, mas sim resolver sua vida financeira 

de onde estiverem, seja em casa, no escritório, de dia ou de noite. Portanto, acredita que, essa 

mudança poderá satisfazer mais aos clientes e o banco consegue operar com custos menores. 

Segundo o banco Delta Ômega, no segmento com renda menor que I O mil a 

rentabilidade da agência digital poderá ser até 12 vezes maior em comparação com a agência 

física. 

No ano da fusão entre os dois bancos as transações realizadas nas agências tradicionais 

estavam em torno de 70% e 30% nos canais eletrônicos, incluindo caixas eletrônicos, internet 

banking e atendimento por telefone. Passados 7 anos dessa fusão aproximadamente 70% das 

transações são realizadas nos canais eletrônicos e a instituição dobrou de tamanho. Até 

mesmo os caixas eletrônicos que representavam 40% das movimentações no banco no ano da 

fusão, atualmente corresponde a apenas 18%. 



50 

O banco Delta Ômega se empenhou com vigor em implantar suas tecnologias de 

interação digital, para atender aos clientes a partir do momento que identificou que a interação 

com o banco ocmTia em horários em que a agência fisica estava fechada, no final da tarde e à 

noite. Portanto, a organização se mantém uma constante ação para aprimorar e moldar seu 

modelo de atendimento digital para que a experiência desses clientes seja próxima da 

perfeição e para que os resultados da instituição sejam perenes. 

A seguir apresentaremos as características e singularidades de uma agência digital. 

4.3 As Principais Diferenças Entre uma Agência Digital e um Call Center 

A agência digital diferencia-se de um cal! center em vários aspectos, no entanto, em 

outros apresenta muitas similaridades. Um dos objetivos das duas estruturas é reunir em um 

determinado espaço físico, funcionários que possam atender remotamente clientes por meios 

eletrônicos, como telefone, por exemplo, sem que este cliente tenha que sair de sua casa, 

trabalho ou de sua rotina para resolver suas questões relacionadas aos serviços prestados por 

essas empresas. 

No cal! center geralmente o atendimento funciona 7 dias por semana e 24 horas por 

dia com tumos de 6 horas de trabalho, um atendente recebe a solicitação de clientes variados 

sem que precise criar um vínculo com eles. O operador de cal! center resolve a solicitação 

cliente, seja esclarecendo uma dúvida, auxiliando na solução de um problema ou abrindo um 

chamado para alguma queixa ou insatisfação do cliente, seu atendimento sempre gera um 

protocolo para que o cliente guarde caso necessite para futuras contestações. 

Um cal! center pode reunir uma variedade de setores, por exemplo, SAC, Atendimento 

a Clientes, Renegociação, Cartões, Investimentos, suporte a internet banking entre outros e 

nenhum deles tem o propósito de fmialecer o relacionamento do cliente com a prestadora de 

serviço e sim de solucionar alguma demanda que aquele cliente manifestou. 

Uma agência digital funciona em dias úteis, geralmente das 7 horas à meia noite, tem 

um propósito bem diferente de um cal! center, aparentemente o propósito das duas estruturas é 

o atendimento de clientes, mas analisando os detalhes é perceptível que a agência digital além 

de atender a clientes, tem propósitos diferentes do cal! center e em suma deseja encantá-lo 

com seus serviços e atendimento. 
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As agências digitais possuem gerentes de relacionamento, com uma carteira fixa de 

aproximadamente 650 clientes. Esses gerentes mantém o contato constante estreitando o 

relacionamento com esses clientes específicos e eventualmente atendem clientes que não 

pertencem a sua carteira. Isso acontece, porque o horário de atendimento é estendido e poderá 

ocorrer o direcionamento da ligação de um cliente que não seja de sua carteira devido à 

ausência do gerente deste cliente que ligou. A única demanda que um gerente poderá ter que 

atender eventualmente será a ligação do cliente de outro gerente, não receberá e-mails, SMS e 

mensagens via chat de clientes que não pertencem a sua carteira. 

Além dos gerentes, a agência digital possui também assistentes e gerentes que não 

possuem carteira de clientes, que atendem as solicitações dos clientes na ausência dos 

gerentes fixos das catieiras, pois o horário de atendimento de uma agência digital é das 7 da 

manhã até a meia noite, como os gerentes tem um expediente de 8 horas de trabalho em sua 

ausência os clientes de sua carteira são atendidos por esses gerentes e assistentes sem carteira 

de clientes. Mas conforme descrito anteriormente, gerentes com carteira de clientes podem 

eventualmente receber chamadas telefônicas de clientes que não pertencem a sua carteira. Isso 

ocorre quando todos os gerentes e assistentes sem carteira estão em atendimento e para que o 

cliente seja atendido seu contato e transbordado para o gerente que estiver disponível. 

Outra característica de uma agência digital que a diferencia de um cal! center, está 

presente no fato de que não existem vários setores em uma agência digital, há apenas as 

agências digitais, que são agências bancárias, localizadas em um prédio comercial, que 

proporcionam um atendimento digital e não presencial, elas não concedem atendimento ao 

público fisicamente, mas remotamente. Em um único andar pode haver 4 agências diferentes, 

por exemplo, mas que tem o mesmo propósito, atender clientes remotamente, por meio de 

email, sms, mensagem on line (que é um chat que fica no bankline do banco), quando o 

cliente acessa sua conta poderá falar com seu gerente por mensagens como se fosse uma 

conversa on line por uma rede social,por exemplo, em um cal! center isso não acontece. 

O cliente da agência digital poderá ligar direto no número da mesa de seu gerente, sem 

passar por vários atendimentos até chegar na área que poderá solucionar sua solicitação, na 

agência digital o gerente é a pessoa que vai atender esta solicitação, assim o cliente não fica 

perdido sem saber o que fazer ou para onde ligar para resolver suas solicitações. 

Uma das essências da agência digital, é ter proximidade com aquele cliente que estava 

afastado do banco, esse cliente não frequentava a agência física, porque não tinha tempo e 

quase nunca falava com seu gerente, na agência digital com todos os meios de comunicação 

disponíveis, ter proximidade com o cliente ficou mais fácil, principalmente pelo fato de que 
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os clientes que foram para a agência digital tem esse perfil de acessarem o banco remotamente 

e o gerente na agência digital com todos esses meios de comunicação disponíveis também tem 

mais acesso a esse cliente que estava distante. 

4.4 Vantagens e Desvantagens da Agência Digital do Ponto de Vista dos Funcionários 

Na agência digital o dia a dia para os funcionários é muito dinâmico e intenso, 

principalmente para os gerentes, pois além de atender clientes pelas mídias como telefone, 

sms, chat, vídeo conferência e email, há também uma relação de contatos com 15 nomes em 

média, que diariamente os gerentes devem contatar para assessorá-los sobre suas contas e 

também para o fechamento de negócios como seguros residenciais, seguros de vida, seguros 

de automóveis, previdência, crédito, cartões entre outros, devendo buscar sucesso nesses 

contatos, ou seja, conseguir interagir com esses clientes. 

Esse dia a dia tão intenso muitas vezes transmite a impressão de que há muitas tarefas 

para uma única pessoa e com isso os funcionários ficam sobrecarregados, estressados e 

insatisfeitos com a instituição nesse aspecto. 

Do ponto de vista dos funcionários, esse volume de tarefas impacta em seu rendimento 

pois não conseguem manter a qualidade e eficiência em I 00% de seus contatos, por ser difícil 

de atender tantos clientes em um mesmo dia com a qualidade esperada pelo banco e pelos 

clientes. 

Considerando todos esses fatores algo fica impactado, seJa a velocidade no 

atendimento das solicitações dos clientes, a realização das tarefas inerentes às funções dos 

funcionários e até mesmo a percepção dos clientes a respeito da qualidade do atendimento da 

instituição. 

Há também um receio por parte dos funcionários das agências fisicas com a criação 

das agências digitais, há o temor de que as agências físicas sejam fechadas gradativamente e 

com isso, na percepção deles, há o risco de perderem seus empregos. Esse temor de perder 

seus empregos, cria uma certa aversão em alguns funcionários da agência física, no 

atendimento a clientes das agências digitais que eventualmente se direcionam às agências 

físicas. Embora esses clientes sejam digitais e pouco vão a agência física, há alguns assuntos 

que só podem ser tratados nas agências pessoalmente, por exemplo a assinaturas de contratos 

de financiamento de veículos. Os gerentes das agências fisicas entendem que não deveriam 
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atender clientes que são das agências digitais e que estão perdendo o seu tempo de trabalho 

com clientes que não lhe darão retorno, pois não pertencem as suas carteiras de clientes e 

qualquer tempo despendido no atendimento desses clientes se torna tempo perdido. No 

entanto, os gerentes das agências físicas tiveram que se adaptar com essa nova realidade, 

porque é uma falta grave se negar a atender um cliente por ele se da agência digital, pois esse 

cliente pe1ience ao banco, e qualquer funcionário deverá atendê-lo com atenção e satisfação, 

independente desses detalhes. 

4.5 Vantagens e Desvantagens da Agência Digital do Ponto de Vista dos Clientes 

Do ponto de vista dos clientes a novidade é interessante, intrigante e é recebida de 

variadas formas, para a maioria deles é positiva, pois passam a ter o atendimento gerencial de 

onde estiverem das 7 das horas manhã até a meia noite e também de especialistas de 

investimentos e crédito imobiliário, mesmo na ausência de seu gerente sempre é atendido pela 

equipe da agência digital, como a proposta é que o cliente seja atendido em suas solicitações 

no mesmo dia, o cliente se sente bem atendido e satisfeito. 

Os clientes que receberam bem a novidade, rapidamente se adaptaram a nova rotina de 

atendimento, passaram a utilizar bastante o chat, já que a acessibilidade a essa mídia é muito 

fácil, através do aplicativo no celular por exemplo, ao invés de ligar para o gerente para fazer 

uma solicitação ou para esclarecer uma dúvida, muitos passaram a enviar mensagens através 

do si te do banco, o que não existia antes das agências digitais. 

Passaram também a fazer consultorias de investimentos e crédito imobiliário por 

telefone e vídeo conferência, com a vantagem dos horários alternativos, que não existiam nas 

agências físicas. Porém outros clientes receberam a notícia com insatisfação, pois não tiveram 

a opção de escolher se iriam ser atendidos pelas agências digitais ou físicas, essa mudança foi 

feita de forma imperativa pela instituição, não houve nenhuma consulta aos clientes sobre 

essa mudança e essa decisão não foi bem recebida por alguns clientes, que gostariam de ter 

sido consultados antes de haver a alteração. 

Muitos clientes apesar de não comparecerem as agências físicas com frequência, 

quando precisavam de algum aconselhamento ou consultoria de investimentos preferiam ir à 

agência e conversar pessoalmente com seus gerentes " olho no olho", e questionaram se essa 

mudança foi feita pensando no que era melhor para os clientes ou no que era melhor para o 
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banco. Alguns clientes não aceitaram a mudança e pediram para voltar a serem atendidos nas 

agências físicas e para seus gerentes anteriores os quais já estavam acostumados e se sentiam 

bem atendidos por eles. Outros clientes registraram formalmente suas insatisfações no SAC 

serviço de apoio ao cliente. 

No início das agências digitais alguns clientes das agências digitais foram mal 

atendidos nas físicas por causa do mal entendimento dos próprios funcionários sobre essa 

mudança, houve resistência dos próprios funcionários a essas mudanças e muitos deles não se 

sentiam bem em atender clientes das agências digitais pois não eram clientes de suas carteiras 

e mesmo assim tinham que atendê-los. 

Com o passar do tempo e o empenho do próprio banco em tornar o assunto mais 

comum e natural, culminou no entendimento dos funcionários sobre essas mudanças e na 

adaptação deles a essa nova realidade o que gerou uma melhora no atendimento aos clientes 

digitais pelas agências físicas. 

4.6 Vantagens e Desvantagens da Agência Digital do Ponto de Vista do Banco 

Para o banco as agências digitais são muito rentáveis, porque é mais econômico ter 

uma agência em um prédio comercial do que em um ponto comercial de rua onde fica muito 

mais caro, o lucro por agência acaba aumentando, além disso, não há gastos com segurança, 

pois a agência digital não trabalha com numerário e não faz atendimento ao público. 

As tarifas de mensalidade da conta não são reduzidas quando o cliente é da agência 

digital, os clientes pagam as mesmas taxas que os clientes que utilizam a rede física. 

Como houve uma mudança na forma de acesso ao banco com a tecnologia atual os 

clientes deixaram de ir à agência física e passaram a acessar o banco pelos canais móveis, 

como internet banking e aplicativos no celular, com essa evolução eles passaram a fazer suas 

transações bancárias remotamente o que tomou seu dia a dia muito mais dinâmico quando se 

trata de operações bancárias. 

É difícil apontar as desvantagens para os bancos com a criação das agências digitais, a 

primeira vista só existem vantagens, tantas que as agências digitais viraram uma realidade nos 

maiores bancos atualmente. 
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A insatisfação de muitos clientes com a mudança pode ser apontada como uma 

desvantagem, o banco não tinha o objetivo de insatisfazer os clientes pelo contrário 

surpreendê-los com a novidade. 

A resistência dos próprios funcionários a mudança também foi uma desvantagem para 

o banco que teve que conscientizar seus colaboradores sobre a nova realidade sem volta, foi 

difícil para o banco encontrar funcionários que quisessem ir da agência física para a agência 

digital e houve a necessidade de contratar pessoas do mercado para iniciar a operação das 

agências digitais, foram poucos os que decidiram migrar da agência física para a digital. 

Com isso houve investimentos por parte do banco nesse novo quadro de funcionários 

que não pertenciam a instituição, seria mais fácil se pertencessem sem dúvida, pois já teriam o 

domínio e conhecimento sobre os produtos e sistemas do banco, o que os novos funcionários 

tiveram que aprender do início. 

O que era esperado pelo banco com a criação das agências digitais está sendo atingido, 

custos menores e clientes satisfeitos, tanto que constantemente novas agências digitais tem 

sido inauguradas. 



5 ENTREVISTAS COM CLIENTES 

5.1 Estas Entrevistas Visam Ilustrar as Percepções destes Clientes sobre a Agência 

Digital do banco Delta Ômega 

1" Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 26 

Tempo na empresa: 3 anos 

Função: Dentista 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Odontologia 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

56 

"Não vejo muita diferença porque me auto atendo e não costumo procurar meu gerente, 

quando minha gerente me ligou informando que ela não ficaria mais na agência e sim em um 

escritório para mim não fez diferença". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"Como eu disse, quase não procuro o banco porque me auto atendo, mas a única vez que 

precisei foi quando fiz um financiamento de um carro, percebi que sempre que eu ligava para 

a minha gerente, alguém me atendia, se ela não estivesse na agência e isso me surpreendeu 

quando eu precisei fui imediatamente atendido, não posso fazer outros comentários porque 

realmente quase não procuro a agência". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"Bom por enquanto não tive uma experiência ruim, quando tiver te conto. Por enquanto não 

tenho sugestões". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Como o atendimento da minha agência digital é estendido até meia noite eu prefiro, por 

causa da minha profissão fica difícil entrar em contato com o banco no horário comercial". 



za Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 30 

Tempo de empresa: 6 anos 

Função: Empresário 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

57 

"Gostei da mudança, achei super curioso saber que meu gerente não ficaria mais na agência, 

como eu quase não ia na agência achei que fazia sentido mesmo a mudança, o horário 

estendido me agradou muito porque geralmente paro para acessar minha conta a noite e às 

vezes sinto a necessidade de ligar para o meu gerente mas o banco já estava fechado e ia 

deixando para depois e como posso ligar para o gerente a noite percebi uma melhoria no 

atendimento". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"Então o horário estendido foi o que mais me agradou, o atendimento em si permanece ótimo, 

sempre fui bem atendido". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"Não me vem nada na mente agora, porque eu realmente gostei da mudança e estou 

satisfeito". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Prefiro na digital, hoje se me perguntassem se eu gostaria de voltar para a agência física eu 

não voltaria, sinceramente estou me sentido mais atendido pelo banco com a agência digital, 

antes me sentia um pouco distante do banco". 

3a Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 32 

Tempo de empresa: 8 anos 

Função: Diretor de programas de TV paga 

Escolaridade: Pós-Graduado em Cinema, Vídeo e TV 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

"É um atendimento diferente do da agência, por exemplo sempre que ligo, mando mensagens 

pelo aplicativo do celular, SMS ou email, sou atendido no mesmo dia, isso nem sempre 
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acontecia antes, às vezes eu era atendido no mesmo dia às vezes não, com 1sso achei o 

atendimento mais rápido hoje em dia isso é muito importante". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"O que mais me chamou a atenção foi o atendimento rápido, segundo horário de atendimento 

é mais amplo, terceiro foi o atendimento pelo chat, antes eu não tinha essa opção e agora acho 

que fica mais fácil de me comunicar, porque entro na minha conta e se surgir alguma dúvida 

ou se precisar de ajuda para alguma movimentação já chamo minha gerente no chat e ela falo 

comigo quase que de imediato, isso é muito gratificante, porque muitas vezes parece que nós 

damos muito para o banco e recebemos pouco em retribuição". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"Quando foi infonnado que minha gerente não ficava na agência, pedi para voltar para a 

agência porque achei que o banco estava fazendo essa mudança por uma estratégia comercial 

e que estava visando só o seu lado e não o do cliente já que não me preguntaram se eu queria 

mudar, senti que essa mudança foi imposta a mim e fiquei bastante irritado no início, mas a 

gerente me acalmou e pediu para eu dar uma chance a ela de explicar pelo menos como 

funciona o atendimento e porque houve a mudança, ela me falou de todos os benefícios como 

o horário mais amplo, o acesso pelo chat e outras coisas e no final me explicou que fui 

escolhido porque eu só fui um vez na agência no último ano e consequentemente fazia sentido 

eu estar na agência digital, ache que tinha lógica e resolvi dar uma chance para a gerente e 

assim fui ficando na agência e estou lá há quase dois anos". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Para minha realidade de hoje faz todo sentido a minha gerente na agência digital, no início 

fiquei um pouco relutante e depois a gerente foi me conquistando .... rs .... brincadeira ... mas de 

verdade acho que o banco acertou em me escolher, estou a cada dia mais satisfeito". 

4" Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 28 

Tempo de empresa: Desempregada 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 
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"É um atendimento voltado para pessoas que tem pouco tempo para ir na agência física, não 

tem atendimento pessoalmente e os gerentes nos atendem de várias formas, por exemplo por 

telefone, SMS, email, vídeo conferência". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"A principal mudança foi a disponibilidade da gerente em atender e resolver problemas, 

quando eu fui para a agência digital, eu estava com um problema há uns 3 meses, sobre o 

parcelamento de uma fatura de um cartão, que meu gerente nunca resolvia e eu não tinha 

tempo de ficar correndo atrás, quando eu expliquei para a gerente o meu problema ela 

resolveu rapidamente acessou o histórico do meu parcelamento e do extrato da minha conta e 

esclareceu tudo para mim e com isso eu consegui resolver várias coisas com o cartão e com a 

conta que estavam pendentes. Achei a gerente da agência digital mais empenhada em revolver 

o meu problema e me deixar satisfeita". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"Sinceramente, não tenho o que falar só vi vantagens a agência digital tem funcionado muito 

bem para mim, estou gostando muito mesmo". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Para mim o que importa é o atendimento, se o atendimento e bom e suficiente para atender 

minhas necessidades, tanto faz ser digital ou não, o que fez diferença para mim foi o fato de a 

gerente ter resolvido um problema para mim tão rápido ela realmente se importou e isso fez a 

diferença para mim, como eu não tinha tempo de ir na agência fez sentido sim". 

5" Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 63 

Tempo de empresa: Aposentado 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

"Eu estou gostando da agência digital o que mais eu gosto é de ser sempre atendido quando eu 

preciso, eu gosto mais de ligar para a gerente e sempre que eu ligo sou atendido então a minha 

percepção é muito boa". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"No início não gostei muito porque eu queria tem alguém na agência física para me atender, 

sou aposentado e tenho tempo para ir até a agência quando preciso, mas meu primeiro contato 
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com a gerente foi por causa de um problema, eu fui ao caixa eletrônico fazer um saque um dia 

a noite e o dinheiro não saiu do caixa eletrônico mas debitou da minha conta, liguei na 

agência e descobri que minha gerente de conta não ficava na agência mais, na verdade tinha 

mudado de gerente, fiquei chateado, mas queria resolver o problema, falei para a gerente que 

eu não queria ser da agência digital pedi para voltar minha conta para a agência, ao longo do 

dia eu liguei várias vezes para a minha gerente digital, mesmo quando ela não estava lá fui 

atendido por outras pessoas, no mesmo dia o problema foi resolvido e o valor voltou para a 

minha conta. No mesmo dia fiquei pensando que sempre que eu ligava me atendiam e não me 

deixavam sem resposta eu gostei disso muito mesmo, no dia seguinte com a cabeça fria liguei 

de novo e pedi para eu ficar com a minha conta por lá mesmo, fiquei envergonhado mesmo 

com o meu pedido de voltar para a agência física, pedi desculpas para a gerente e a minha 

conta continuou lá". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"A única coisa que me deixou muito insatisfeito foi terem me mudado de agência sem terem 

me consultado, achei um absurdo, mesmo, até hoje achei arbitrário, como pode o banco 

mudar minha agência sem me consultar e eu descobri assim do nada só quando tive um 

problema na conta, achei isso muito errado". 

Você acha qne faz mais sentido ter nm gerente digital ou na agência física? 

"Sinceramente tanto faz para mim, porque sou aposentado se eu precisar ir na agência eu vou, 

mas pelo menos na agência digital me senti melhor atendido, assim achei que na agência 

digital eles fazem questão de te atender no momento que você precisa, não te deixam 

esperando". 

6" Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 49 

Tempo de empresa: 15 anos 

Função: Psicóloga 

Escolaridade: Pós-Graduada em Psicologia Infantil 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

"Que é um atendimento feito para mim, como Psicóloga não tenho tempo de ir até a agência e 

agora me comunico com minha gerente de várias formas, por email, SMS, telefone, chat e 
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vídeo conferência em um horário estendido até a meia noite, é um atendimento revolucionário 

na minha visão". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"Velocidade no atendimento, eu percebi que não é só a minha gerente que me atende e com 

isso eu sempre recebo a resposta daquilo que preciso rápido pode ser de manhã, a tarde e a 

noite .... sempre sou atendida com rapidez e eficácia". 

"Outra vantagem também é que eu sou atendida por um consultor de investimentos sem eu 

precisas ir à agência e isso me ajuda muito, porque sempre gosto de consultar se meus 

investimentos estão indo bem e isso me facilita muito, o consultor atente também até a meia 

noite e agora eu cuido mais dos meus investimentos do que antes da agência digital, eu 

geralmente falo com eles a noite". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"É muito chato ter mudança de gerente constantemente, eu gostaria muito de ter um gerente 

mesmo gerente para sempre, mas ... sei que isso não é possível, sabe eu sempre tenho que 

repetir tuuuuudo de novo e isso é muito incomodo". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Como meu dia a dia é muito conido eu estou preferindo o atendimento da digital, a 

experiência tem sido muito boa eu estou gostando bastante, minha proximidade com o banco 

aumentou e eu sinto que estou usufruindo mais dos serviços do banco". 

7• Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 59 

Tempo de empresa: 20 anos 

Função: Ortodontista 

Escolaridade: Mestre em Ortodontia 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

"O atendimento pelo chat é satisfatório, o meu gerente responde em menos de 15 min, tem a 

opção de ligar direto ao telefone dele. Só acho que a tarifa da conta deveria ser menor para 

clientes que são digitais, já que não vão ao banco e fazem tudo pelo internet, a impressão que 

tenho é que o banco está ganhando muito com essa mudança. Já percebi que algumas agências 

físicas foram fechadas". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 
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"Honestamente quando fui apresentado ao atendimento digital, percebi que tem muito 

perfumaria, acho que o serviço não é tudo isso que falam, o banco tem mais que me atender 

com presteza e rapidez quando preciso, porque quase não dou trabalho para o banco, então 

não estão fazendo mais que a obrigação". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"O atendimento é bom sem dúvidas, sobre o atendimento não tenho o que reclamar, a única 

coisa chata é que geralmente quando ligo para o meu gerente nem sempre ele atende e ligar e 

falar com pessoas diferentes me remete a um Cal! Center, embora o atendimento seja se 

primeira linha, gostaria que meu gerente sempre me atendesse, mas ele já me explicou que é 

difícil porque algumas vezes ele está no telefone com outros clientes então fica difícil, uma 

solução que ele me deu foi de eu deixar um recado que ele me retoma, caso eu não queira 

falar com outra pessoa, mas a questão é que ele nunca me retoma rápido, com isso eu prefiro 

falar com a pessoa que atender o telefone mesmo, o importante mesmo é resolver a minha 

solicitação". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Eu acho que faz sentido sim, não tenho tempo de ir até a agência, o horário estendido me 

agrada muito e geralmente a noite de tempos em tempos eu converso com o especialista de 

investimentos que me ajuda nas decisões sobre meus investimentos, mas ainda assim acho 

que a conta digital não deveria ter a tarifa tão alta, apesar de eu não pagar tarifa por causa de 

meus investimentos conheço pessoas que pagam e acho muito caro". 

8" Entrevista 

Perfil: Cliente 

Idade: 36 

Tempo de empresa: lO anos 

Função: Empresário 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração 

Qual a sua percepção sobre a agência digital? 

"Sem dúvida é um atendimento de alta qualidade, sempre que preciso de alguma ajuda sobre 

minha conta sou prontamente atendido, seja pelo SMS, chat, por telefone ou email, por 

exemplo, sempre que entro em conta por qualquer um desses meios sou atendido mesmo que 

meu gerente não esteja lá, é muito legal, na agência física eu tinha que esperar sempre que 

meu gerente respondesse o email e muitas vezes ele não me retornava no mesmo dia e eu 
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percebi essa diferença na dinâmica do atendimento, ter sempre alguém para te atender no 

momento que você precisa é muito bom, faz toda a diferença, estou até o momento bastante 

satisfeito". 

Quais as vantagens que você percebeu com a mudança para a agência digital? 

"Eu adoro. Todas as vezes que precisei de atendimento fora do horário normal, fui bem 

atendido. Semana passada minha gerente me ligou às 08h00 para avisar que um cheque pré

datado de quase R$ 7000 tinha sido depositado antes da data e perguntando o que eu queria 

fazer: deixar voltar ou transferir dinheiro para cobrir. Deu tempo de transferir antes de 

compensar". 

Quais os pontos de melhorias que você percebeu? 

"Por enquanto estou satisfeito, só tive experiências boas com a agência digital estou adorando 

tnesmo". 

Você acha que faz mais sentido ter um gerente digital ou na agência física? 

"Para mim faz mais sentido na digital, tem mais haver com o meu perfil, como quase não vou 

a agência física". 

5.2 Apresentaremos a Seguir Entrevistas com Funcionários da Agência Digital 

1 a Entrevista 

Perfil: Funcionário 

Idade: 32 

Tempo da empresa: 3 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Direito 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 

"O excesso de trabalho, todo gerente possui uma carteira de clientes e a quantidade de clientes 

varia de banco para banco, no banco em que eu trabalho a carteira possui aproximadamente 

700 clientes, tenho colegas em outro banco em que eles possuem quase o dobro 1300 

aproximadamente, bem aqui com 700 clientes aproximadamente na carteira me sinto muito 

exaurida, no final do dia eu estou um bagaço, nunca havia trabalhado em um lugar em que no 

final do dia me sentisse tão cansada, em função de não para em nenhum momento do dia, com 

exceção do horário de almoço, o desafio para mim é encontrar uma maneira de impedir que eu 
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fique tão consumida pelo trabalho porque dessa forma fica difícil de conseguir permanecer 

nessa função no longo prazo". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 

"Na minha visão uma possível solução seria diminuir a quantidade de clientes por carteira, 

porque com isso eu conseguiria trabalhar com mais qualidade, tanto no atendimento aos 

clientes, quanto ter mais qualidade de vida no trabalho, com esse volume de trabalho a 

tendência sem dúvidas é de ficar doente, com certeza. Com uma quantidade menor de clientes 

eu poderei me sentir mais feliz no trabalho, desafios sempre irão existir, em qualquer empresa 

eu sei disso, em qualquer função". 

"Na minha agência por exemplo tem uma pessoa de licença médica por causa do stress com o 

trabalho, as agências digitais existem a pouco mais de 3 anos e eu acredito que muitas 

melhorias vão ocorrer mas para isso será necessário que muitas experiências ruins aconteçam, 

que que as mudanças surjam". 

Quais as vantagens? 

"Poder trabalhar em um horário que não é convencional é muito bom, como o horário é 

estendido, podemos trabalhar em horários de manhã bem cedo e sair de casa antes do horário 

do rush e sair do trabalho antes desse horário também, ou começar a trabalhar a tarde e sair 

tarde da noite sem transito, isso é muito bom. Não ter o atendimento presencial também é 

bom, às vezes o atendimento presencial cansa, sabe ter que atuar todos os dias ... ter que 

parecer estar sempre muito bem e sempre bem arrumada, eu na digital continuo me 

arrumando bem, mas é diferente, se um dia eu quiser usar sapatilha eu uso, na agência física 

não poderia". 

2" Entrevista 

Perfil: Funcionária 

Idade: 28 

Tempo de empresa: 2 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em ADM 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 

"A pressão para o atingimento de metas para mim é o maior desafio, como gerente eu tenho 

uma variedade de atividades para desempenhar ao longo do dia ligar para os clientes, 

responder email, chats entre outras coisas, além de tudo isso sofro uma pressão constante para 
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atingir as metas, tenho que prestar conta do meu dia sempre no final do dia, apresentar a 

minha produção do dia". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 

"Difícil encontrar uma solução, porque banco quer resultado e quem trabalha em banco sabe 

que a pressão é algo comum, talvez a solução seja eu mudar de setor, ou cargo ou ramo 

mesmo, não consigo ver uma solução". 

Quais as vantagens? 

"O que eu acho bom de trabalhar em uma agência digital é a possibilidade de conhecer várias 

pessoas, na agência digital nós interagimos com pessoas de várias agências, na agência física 

isso não acontece, temos que interagir só com as pessoas da própria agência e na agência 

digital trabalhamos em um prédio onde tem várias agências e é uma oportunidade de conhecer 

várias pessoas e aprender com elas. Outra vantagem é que como as agências digitais estão se 

expandindo cada vez mais a possibilidade de crescimento é muito grande, se vc for bem nos 

resultados terá a oportunidade de crescimento rápido, isso na agência física demora mais do 

que nas agências digitais". 

3" Entrevista 

Perfil: Funcionária 

Idade: 35 

Tempo de empresa: 9 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 

"Para trabalhar em uma agência digital é preciso ser muito dinárnico, nós fazemos várias 

atividades ao mesmo tempo então temos que ser ágeis e utilizar o tempo a nosso favor, eu 

procuro organizar meu tempo e tenho muita disciplina para conseguir realizar todas as 

atividades que preciso durante meu dia, isso é um desafio diário, para mim o maior desafio de 

todos é a disciplina e a organização, caso contrário o dia passa e vc acaba ficando preso a 

problemas e não produz e quando você não produz a pressão é maior, quando vc faz a sua 

parte o chefe vai perceber que não precisa ficar no seu pé cobrando produção, o problema é 

que nem sempre a produção acontece, mas se vc souber lidar com tudo isso consegue se sair 

bem, mas é uma rotina muito cansativa". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 
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"Foco é a palavra chave para mim, eu sou muito determinada e focada, quando estou no 

trabalho procuro otimizar meu tempo ao máximo e focar bastante nos resultados, delego 

muita coisa para os assistentes, não concentro todas as atividades em mim, quanto é um 

assunto simples peço para os assistentes resolverem e foco na produção, porque sem produção 

eu não tenho como manter meu emprego". 

Quais as vantagens? 

"Eu sou suspeita para falar, gosto de trabalhar no banco, acho que se você souber levar 

consegue usufruir de muitas coisas boas do banco, independente de estar na agência física ou 

digital, gosto de não ter o atendimento presencial, se ter o atendimento presencial posso focar 

mais nas atividades, por mais que os clientes me liguem, enviem SMS, email, chat entre 

outras coisas, outra coisa que me chama a atenção também é que temos muitas oportunidades 

de fazer carreira e o crescimento na digital acontece muito rápido". 

4" Entrevista 

Perfil: Funcionária 

Idade: 28 

Tempo na empresa: 2 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 

"Os desafios são muitos, não vejo muita diferença entre os desafios de uma agência física e 

uma agência digital, as únicas diferenças são o fato de você não ter o atendimento presencial e 

de que os clientes tem mais meios de contato conosco, como email, SMS, telefone e vídeo 

conferencia, ou seja, embora não tenhamos o atendimento presencial, estamos muito mais 

acessíveis aos clientes porque antes basicamente o cliente ia na agência, ligava ou mandava 

email. Então as metas são as mesmas que nas agências físicas, a única vantagem é que não 

precisamos abrir contas, entretanto trabalhamos muito mais do que na agência física, a minha 

catieira de clientes é bem mais extensa do que a carteira que eu tinha na agência física". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 

"Acho que esse caminho não tem volta, não sei se tem algo a ser superado sinceramente, mas 

o que é muito visível para mim e que temos sobrecarga de trabalho, acho que ter mais 

gerentes ou assistentes por agência talvez seria o mais adequado". 

Quais as vantagens? 
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"Não sei se há vantagem, a única que me vem a cabeça agora é a de que não precisamos abrir 

contas, porque aqui se trabalha muito mais do que na agência fisica". 

s• Entrevista 

Perfil: Funcionária 

Idade: 24 

Tempo de empresa: 2 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Marketing 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 

"Para mim o principal desafio é o de lidar com as pressões constantes, aqui há pressão por 

todos os lados, pressão para bater metas, pressão para atender aos clientes no mesmo dia, 

pressão para manter um atendimento de alta qualidade, pressão para fazer I 00% da agenda, 

pressão para não faltar, porque se você faltar é menos um dia para bater metas e sinto que 

ficar doente é como se fosse algo proibido, apesar de saber que todos somos seres humanos e 

que podemos ficar doentes a qualquer momento e sinceramente, não é diferente da agência 

t1sica nesses sentidos, acho que os desafios são muito parecidos, mas em relação ao 

atendimento em si, na agência não somos cronometrados em relação a tempo de resposta para 

o cliente e aqui sim, temos que responder o email em até I hora, na agência isso não acontece 

podemos responder o email na hora que quisermos, temos que atender os clientes por várias 

mídias e como SMS, email, chat, telefone, vídeo, então estamos muito mais acessíveis aos 

clientes". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 

"Aceitação, rs .... sabe o banco é muito maior que eu se as coisas foram definidas para ser 

assim o que eu posso fazer? Procuro viver um dia após o outro e seguir em frente, só isso, 

preciso desse emprego e afinal, ser bancário não é ruim, temos vários beneficios e um salário 

acima da média brasileira, penso em um dia mudar de caneira, mas ainda não sei o que fazer, 

com isso pretendo ver no que isso tudo vai dar, acho que muita coisa ainda vai acontecer, boas 

e ruins". 

Quais as vantagens em relação a agência física? 

"Não atender o cliente pessoalmente e não ter que abrir conta". 



6" Entrevista 

Perfil: Funcionário 

Idade: 32 

Tempo de empresa: 3 anos 

Função: Gerente 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Direito 

Quais são os desafios de se trabalhar em uma agencia digital? 
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"Equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, por exemplo, falar com o cliente. por telefone e 

com um outro pelo chat, isso acontece muito, fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter 

controle sobre isso". 

Como superar esses desafios e quais soluções que você propõe? 

"Não vejo isso como algo a ser superado, as empresas querem explorar os funcionários ao 

máximo, é algo que nós temor que nos adaptar essa é a tendência atual, não é a toa que vemos 

tantas pessoas com LER por exemplo, muitas vezes é por excesso de trabalho, talvez uma boa 

maneira de superar isso é tendo muito equilíbrio emocional". 

Quais as vantagens? 

"Não atender o cliente pessoalmente e não ter que abrir conta". 
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QUESTÕES PARA ENSINO 
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6 QUESTÕES PARA ENSINO 

I) Tendo em vista a descrição feita no início do Estudo de Caso sobre uma agência 

digital, em quais cenários estratégicos e em que tipo de sociedade você concebe a existência 

desse tipo de agência? 

li) Descreva o tipo de sociedade informacional em detalhe e porque a agência digital será 

fundamental nesse tipo de sociedade? 

III) Utilize algumas das teorias de estratégia citadas no Estudo de Caso para explicar como 

o Banco Delta Ômega terá vantagem competitiva abrindo agências digitais, explique em 

detalhes quais recursos do banco são raros, difíceis de imitar e agregam valor para o cliente. 

IV) Como você acha tendo em vista o modelo VRIO que o banco Delta Ômega poderá ter 

vantagem competitiva no futuro? 

V) O banco encomendou uma pesqmsa com seus clientes e com alguns de seus 

funcionários que deram sua opinião sobre a agência digital, leia estas entrevistas e os 

posicionamentos do fórum digital e faça um levantamento de quais são as vantagens e 

desvantagens da agência digital do ponto de vista de cada um elaborando sugestões de como o 

banco pode corrigir as desvantagens encontradas por seus clientes e funcionários. Aja como 

um consultor e faça sugestões para solucionar os problemas. 

VI) Quais ações você recomenda para o banco aproveitar as vantagens e neutralizar as 

desvantagens em geral criando uma nova estratégia para o futuro? Utilize a análise SWOT. 

Para responder este estudo de caso para ensino os alunos consultarão também o anexo I, 

relativo ao posicionamento de clientes em um fórum eletrônico de debates. 
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ANEXO 1 
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Fórum com Clientes 

"As minhas tarifas e os pacotes de conta são exatamente os mesmos dos clientes da agência 

normal, o número da agência e conta permanecem os mesmos, a diferença é que a gerente da 

sua conta trabalhas das 7 às 16 horas e tem gerente par (como eles chamam) que fica das 16h 

à meia noite. Aqui no Rio elas ficam em um escritório sem acesso ao público, o contato é todo 

via telefone, email, SMS ou videoconferência. Se precisar assinar alguma coisa, pode ir em 

qualquer agência do segmento ao qual você pertence. Pode parecer bom para alguns, mas a 

gerente que pegou a minha conta está de licença desde que assumiu e as outras ficam só 

batendo cabeça". 

"Minha conta no Delta Ômega é antiga, mas movimento pouco desde que minha compra da 

empresa mudou para outro banco. Tinha uma grana considerável aplicada lá e gostava muito 

do meu gerente, sempre foi eficiente, nunca nem tentou empurrar nada, e-mail com ele era 

igual a chat, tudo que contratei com ele fui eu que pedi e foi tudo cara a cara na agência. Aí 

simplesmente me mudaram para o atendimento remoto, sem me perguntar nada pois eu usava 

muito os serviços on line. Ora, eles querem o quê? Que o cliente vá para a fila do caixa para 

pagar contas do mês para continuar na agência física? Não gostei da mudança, gosto de tratar 

de finanças pessoalmente, olho no olho, tudo o que investi no Delta Ômega foi feito assim. 

Questionei essa migração e a resposta que recebi foi que seria o ideal pro meu perfil. Entendo 

que o segmento está saturado, pelo menos as agências que eu frequentava, tem estado muito 

cheias ultimamente, mas não acho que a solução seja essa. Ou abrem mais agências ou 

ajustam os critérios. Só não tinha encerrado a conta ainda por causa do ótimo atendimento do 

meu gerente e porque minha esposa gosta do Delta Ômega, mas depois dessa já reativei 

minha conta em outro banco, para ficar como segundo banco para investimentos e aos poucos 

estou transferindo meus recursos para lá. Se pode voltar para o normal eu não sei, pedi e 

negaram, não insiste, posso não ser um mega cliente, mas tinha mais que o suficiente para não 

pagar tarifa lá, mesmo assim não se esforçaram para me segurar. Notei no internet banking em 

novembro que tinham mudado meu gerente, só isso. No início de janeiro me ligaram, a pessoa 

me ligou para informar sobre a mudança e queria marcar uma videoconferência para 

consultoria de investimentos. Apesar da suposta disponibilidade de horário estendido, nunca 

podia quando eu podia. Logo depois ela saiu de licença aí ferrou de vez.". 
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"Eu tenho, e sinceramente achei ótima. Já não tinha tempo de ir a agência de qualquer forma, 

a diferença é que agora tenho dois gerentes ... até a meia noite funciona! Recomento. Mas se 

quer cartão de crédito, vá para outro banco, a conversão de milhas do Delta Ômega é péssima 

e a agência digital não foge a regra ... " 

" Eu acho que isso é uma forma de o banco reduzir custos, já que muita gente não usa a 

agência. Contudo, acho que em função disso deveria haver um desconto no valor da cesta de 

serviços. Pode ser também que migrem quem entrou na farra e não tem teoricamente, renda 

para estar nesse segmento de alta renda. Agora, isso é estranho, pois na minha cabeça, a 

grande maioria dos clientes não deve usar agência, tamanha a facilidade de se fazer as coisas 

pela internet". 

"Não acho que o banco deveria repassar redução de custos para a gente nesse caso. Apesar de 

o lucro do banco estar aumentando (essa é a razão de qualquer empresa existir, não?) eles 

estão prestando um serviço melhor que o anterior. Se o serviço fosse pior, concordaria com 

algum tipo de benefício (pontos, tarifa, etc) em troca. Estou nessa conta digital há uns 6 

meses, até agora para mim só melhorou ... não espero nada mais de uma empresa capitalista, do 

que melhorar seus serviços para ganhar mais (com mais clientes ou redução de custos)". 

"Eu discordo, acho que por ter menos custos deveria haver redução no pacote de tarifas, ou ao 

menos TED/DOC, ilimitado ... Ninguém está contra o lucro, no capitalismo é assim 

mesmo ... Quando a empresa tem prejuízo ela aumenta o valor do serviço, repassando para o 

cliente a conta ... Nada mais justo do inverso acontecer. .. ". 

" Para mim essa migração serve mais para balancear as coisas. Como muitos já notaram, o 

segmento da alta renda desse banco está ficando inchado, gerentes estão ficando com mais 

clientes do que planejavam e as agências estão ficando mais cheias do que deveriam. Acho 

que é mais uma forma de retirar a carga excessiva dos gerentes "fisicos", para que eles 

possam focar mais nos clientes com maior relacionamento($$$)". 

" Já falei com o gerente 9 horas ... ! O horas da noite, me respondeu em questão de 

minutos ... mas perto da meia noite ainda não. Mas a verdade é que eles tem uma equipe de 

gerentes, nome que aparece no bankline e tal trabalha das 15 h a meia noite, se não me 

engano, se você pedir algo mais cedo tem um gerente backup". 
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" Fui migrada para o atendimento digital logo que foi lançado, no ano passado. Devo ter 

entrado nesse grupo porque nunca fui a minha agência desde a abertura (o gerente veio até a 

empresa em que trabalho para abrir minha conta). Para mim, a mudança foi um alívio, pois 

minha gerente mudou. Até então, após o gerente sair do banco poucos meses depois de abrir a 

minha conta, passei anos sob os "cuidados" de uma senhora que só me deu dor de cabeça. 

Cheguei ao ponto de falar para ela que não falaríamos mais por telefone, apenas por email, 

para que eu pudesse ter o registro de todas as informações incorretas que ela me passava. 

Após a mudança, estou com uma gerente muito mais ágil e esperta. Ela está disponível apenas 

após às 15 horas e antes disso sua assistente me atende se necessário. É raro falarmos por 

telefone, costumo resolver as coisas por email mesmo. Mas em maio precisei de um auxílio 

urgente, pois meu marido tentou usar o cartão de débito dele para pagar uma conta no hospital 

veterinário e a compra foi recusada. Achei estranho, pois havia saldo na conta, portanto liguei 

para a gerente às 23 horas e ela me atendeu e explicou que existe um limite semanal para 

compras no cartão de débito e eu havia ultrapassado o limite. Porém como era 23 horas de 

sexta feira, poderia passar de novo a partir das 00 horas de sábado, quando o limite seria 

zerado. Meu marido não ficou aguardando zerar, mas pelo menos soubemos o que estava 

acontecendo imediatamente. Se não tivesse o serviço digital, provavelmente não teria essa 

informação na hora. 

Fora isso, todos os outros serviços continuaram os mesmos. Como a empresa em que eu 

trabalho cobre a tarifa dos funcionários, não pago tarifa nenhuma da conta e tenho direito a 

Does e Teds gratuitos. Também tenho direito a um cartão mastercard e um visa sem cobrança 

de anuidade, por conta deste acordo com a empresa. Mas pago anuidade do meu cartão 

TAM". 

" Meu pnme1ro gerente era uma pessoa agradável quando eu estava na agência, mas o 

atendimento fora dela era preguiçoso, eu tinha que mandar vários email e whatsapp para 

tentar resolver coisas banais. Pois bem, o banco demitiu o rapaz, não me mandou explicação 

nenhuma do motivo e passei a ter uma nova gerente. Essa nova gerente era muito atrapalhada, 

tive alguns prejuízos com ela, como pedir e ter a confirmação por três meses seguidos que o 

cartão novo estava em débito em conta e o cartão não estar sendo eu cobrado por email do 

Delta Ômega cmião recusado. Eu meso teria feito a operação de cadastro, mas ela me disse 

que faria, deu no que deu ... Fiz uma reclamação na ouvidoria, em relação a esse problema e 

outros e depois de dois dias recebi um email de uma nova gerente se apresentando. 
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Hoje precisei falar com a gerente, liguei para a agência, que fica em Salvador, dei meu nome 

e pedi para a gerente me ligar. Em minutos recebi uma ligação do Rio de Janeiro, da minba 

nova gerente. Perguntei a ela porque estava me telefonando do Rio de Janeiro, ela me 

explicou que eu fui um dos escolhidos com esse novo tipo de atendimento. Me explicou que 

minha agência e conta são as mesmas, o que muda é apenas o meu gerente, que agora é 

digital. 

Eu perguntei a ela se isso era algum tipo de rebaixamento da minba conta, porque me pareceu 

isso. Ela disse que não, o pior é que eu tinha programada um recebimento de grande valor e 

entrou na conta justamente hoje, um pouco antes de eu descobrir essa migração. 

A gerente foi muito simpática, mas a verdade é que me deu vontade de encerrar a conta, pois 

me senti rebaixado. Minba lógica foi a de que eles só querem atender pessoalmente aqueles 

que eles acham importantes. O problema é que tenbo uma quantia considerável lá. 

Em relação a idas a agência, realmente eu vou muito pouco, resolvo tudo pela internet, mas 

por vezes era necessário o comparecimento pessoalmente, também gostava de discutir com o 

gerente, olho no olho, sobre os investimentos. 

Em relação a filas, vi e vejo muito pouca no segmento de alta renda, nada comparado a outros 

bancos, onde enfrento filas maiores até que as de um banco comum, penso até em encerrar a 

conta lá". 

" Eu fiquei muito satisfeita com a migração para a agência digital. O atendimento melhorou 

consideravelmente e tem sempre alguém disponível até a meia noite. Como nunca fui até a 

minba agência e prefiro resolver tudo remotamente mesmo, é perfeito para o meu perfil". 

Em relação a redução de tarifas por ter tido a conta migrada, o que eles argumentam é que 

você terá um gerente até a meia noite. Como não tem atendimento presencial e externo, esses 

gerentes viltuais poderiam te atender com maior rapidez. Eu nunca levei mais que dez 

minutos esperando o retorno da gerente da agência. Depois de 18 horas, fora pagamentos de 

contas, não preciso de banco para nada, muito menos de gerente. Não me convenceu, mas 

como eu não tenbo custos no Delta Ômega, não fez diferença para mim. 

Eu tinha esse pensamento até que um dia precisei do banco tarde da noite quando estava 

fazendo agendan1entos de pagamentos em minba conta, quando o sistema me deu um aviso de 

que eu tinha ultrapassado o limite e que não poderia prosseguir com os agendamentos e então 

decidi testar o atendimento era pouco antes das 23 horas, a gerente me atendeu e liberou o 
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meu limite, foi extremamente educada, objetiva, porém sem ser muito formal, no final fiquei 

satisfeita". 

" No final das contas é questão de smie, eu tinba um ótimo gerente na agência e quando 

minba conta mudou para a agência digital a minba gerente é super enrolada, fiquei alguns 

meses com a conta e depois cancelei, porque não quiseram me devolver, mas poderia ter 

acontecido o contrário. Mas concordo que a sensação é de rebaixamento, por ser feito sem 

consultar o cliente. Se está satisfeito com os serviços do banco Delta Ômega, aconselho a dar 

uma chance para o digital, que você irá gostar". 

" Pedi para voltar ao esquema antigo, com o gerente na agência. Esse gerente digital nunca 

responde os e-mails. Eu não tinba isso no esquema anterior, com o gerente da agência. A 

verdade é que eu detesto ter que usar telefone para ligar para o banco, gosto de resolver tudo 

por email, pois acho mais prático e fica o registro". 

" Mudaram a minha conta sem perguntar nada. Uso mais o internet banking, mas quando 

precisei resolver dois assuntos no mês passado, não fui atendido pelo meu gerente e sim por 

auxiliares que não sabiam de nada, a não ser ler o manual (fica mudando os auxiliares, acho 

que deve ser atendente de cal! center). É a decadência ... acredito que tudo isso para 

economizar uns trocos. Negócio é mudar para outros bancos. Pena que agora são poucas 

opções ... Mas pagar uma tarifa dessa para ser atendido por estagiário é dose". 

" Deduzo que atualmente quem tem alta renda, acabe usando quase tudo em meio digital, seja 

internet banking, app no smartphone ou telefone. As exceções são os mais idosos e quem se 

sente mais a vontade conversando cara a cara com o gerente, especialmente questões ligadas a 

investimentos, já que no dia a dia transações como, pagamentos de contas, autorizações para 

débito automático entre outras podem ser realizadas pelos canais eletrônicos. 

De acordo com eles (me informaram) que o critério para ir para o atendimento digital é quem 

não vai a agência há mais de seis meses, deduzo eu, que deva ser a maioria, com exceção 

desses perfis que citei antes, já que na internet se faz quase tudo". 

"Eu fui migrado para a digital há quase dois anos, minba gerente foi para a virtual e me trouxe 

na carteira dela. Eu tenho a mesma gerente durante o dia que inclusive era a gerente da 

agência fisica. O número da minha agência e conta não mudaram, existe uma segunda gerente 
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que atende até a meia noite, porém eu geralmente uso a mesma gerente, pois é muito raro ligar 

após as 19 horas. É possível também se comunicar com sua gerente por SMS, eu desconheço 

a variedade de gerente, em geral são duas, uma no horário normal e outro after hours. Eu 

também não recebo ligação com ofertas de produtos, nem mesmo da minha gerente. Existe 

cobrança normal de manutenção, porém não pago devido a investimentos. Quando preciso ir à 

agência, posso ir a mesma agência que eu tinha a conta ou em qualquer outra do segmento de 

alta renda. Eu achei muito conveniente, porém quem não gosta pode solicitar para voltar para 

a agência física. Eu praticamente nunca ia a agência, era tudo por telefone mesmo, agora mais 

por SMS". 
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NOTAS DE ENSINO 
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7 NOTAS DE ENSINO 

7.1 Objetivos Educacionais 

O estudo de caso do banco Delta Ômega, tem por objetivo promover uma análise de 

conceitos da estratégia empresarial e teorias da administração e conectá-los à análise de como 

o funcionamento das agências digitais bancárias, a agência bancária do futuro, do banco Delta 

Ômega, pode ser vantajosa para o banco, para os clientes e para seus funcionários e quais os 

pontos de melhoria. 

Tendo em vista uma nova forma de relacionamento e interação com os clientes voltada 

para o futuro, o banco Delta Ômega tem colhido frutos promissores da decisão de implantação 

das agências digitais. Portanto, o estudo de caso em questão permitirá aos alunos: (I) analisar 

correntes de estratégia empresarial que estão presentes no referencial teórico e conectá-las às 

decisões tomadas pela organização; (II) refletir sobre as vantagens e pontos de melhoria da 

implantação das agências digitais do ponto de vista dos clientes, banco e funcionários, 

utilizando como base as entrevistas e o fórum digital realizado com clientes; (III) identificar, 

analisar e discutir quais são os desafios desta nova forma de comunicação voltada para o 

futuro. 

A utilização deste estudo de caso poderá ser útil para graduação ou pós-graduação, 

nas disciplinas de Planejamento Estratégico, Gestão de Negócios. 

7.2 Fonte de Dados 

Para coleta de dados foi utilizada a pesquisa documental de caráter primário através de 

relatórios emitidos pela Delta Ômega e de caráter secundário, notícias, artigos e reportagens 

sobre a Delta Ômega na mídia. 

Adicionalmente foram utilizadas entrevistas anônimas de funcionários e clientes do 

banco Delta Ômega e entrevistas concedidas por diretores do banco Delta Ômega a canais de 

veiculação de notícias amplamente acessados em todo país. 
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7.3 Sugestão de Planos para Ensino 

Este estudo de caso para ensmo poderá ser aplicado em sala de aula através da 

sugestão de plano de ensino em três etapas apresentadas abaixo. 

Etapa 1: Apresentação do Referencial Teórico 

Como o objetivo deste caso para ensino é permitir a análise de correntes de estratégia 

empresarial e conectá-las às decisões tomadas pela organização, apontando sugestões para 

que a empresa possa lidar com os desafios encontrados, o professor poderá utilizar o caso 

após apresentar aos alunos o referencial teórico que é a base para o estudo. 

Existem três abordagens teóricas essenciais para o estudo deste caso. A pnme1ra, 

voltado para o estudo da sociedade informacional, com destaque para os estudos de Castells 

(1999). 

A segunda, as teorias e modelos de gestão de pessoas utilizando como ideia central os 

estudos de McGregor (1960). 

A terceira, correntes de estratégia empresarial através do trabalho de Fleury et ai 

(2002) no que tange a aprendizagem e gestão de conhecimento nas organizações e o 

aprofundamento do conceito de vantagem competitiva com o estudo dos autores (Cyrino, 

Vasconcelos, 2000). 

Etapa 2: Apresentação da Metodologia e Leitura do Caso Proposto 

O professor apresentará a metodologia de estudo e solicitará a leitura do estudo de 

caso como uma preparação para a aula seguinte, informando as questões de discussão que os 

alunos deverão refletir para abordar em sala de aula. 

Etapa 3: Discussão em Sala de Aula 

O professor poderá iniciar a aula questionando aos alunos sobre suas impressões a 

respeito do estudo de caso do banco Delta Ômega e utilizar essas impressões como base para 

começar a responder as questões para discussão apresentadas, interagindo com o grupo de 

alunos afim de revisar a base teórica e como esta poderá ser conectada ao caso desta empresa. 
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Com a solução das cinco questões para discussão, o grupo irá rever a base teórica 

apresentada previamente e fazer uma ligação com o caso real de uma empresa onde essas 

teorias foram aplicadas. 

7.4 Questões para Discussão e Respostas ao Estudo de Caso para Ensino 

I) Tendo em vista a descrição feita no início do Estudo de Caso sobre uma agência 

digital, em quais cenários estratégicos e em que tipo de sociedade você concebe a 

existência desse tipo de agência? 

II) Descreva o tipo de sociedade informacional em detalhe e porque a agência digital 

será fundamental nesse tipo de sociedade? 

III) Analise qual modelo de gestão de pessoas o banco estudado aplica na agência 

digital e proponha soluções para evitar a alta rotatividade dos funcionários e melhorar 

a política de gestão de pessoas do banco estudado. 

IV) Como você acha tendo em vista o modelo VRIO que o banco Delta Ômega poderá 

ter vantagem competitiva no futuro? 

V) O banco encomendou uma pesquisa com seus clientes e com alguns de seus 

funcionários que deram sua opinião sobre a agência digital, leia estas entrevistas e os 

posicionamentos do fórum digital e faça um levantamento de quais são as vantagens e 

desvantagens da agência digital do ponto de vista de cada um elaborando sugestões de 

como o banco pode corrigir as desvantagens encontradas por seus clientes e 

funcionários. Aja como um consultor e faça sugestões para solucionar os problemas. 

VI) Quais ações você recomenda para o banco aproveitar as vantagens e neutralizar as 

desvantagens em geral criando uma nova estratégia para o futuro? Utilize a análise 

SWOT. 



'r 

82 

6.5 Análise do Caso Através das Questões Propostas 

Questão I- A Revolução Tecnológica e as Novas Formas de Comunicação 

Segundo Catells (1999), uma revolução tecnológica está mudando a forma que pessoas 

e empresas interagem atualmente e essa revolução está mudando o cenário social da vida 

humana em um ritmo acelerado e a interdependência entre as economias globais se torna cada 

vez mais presente. 

Para Castells, um novo sistema de comunicação que é gerido pela nova língua 

universal, a digital, que promove uma integração global da produção, distribuição de palavras, 

sons e imagens de nossa cultura e como consequência, as redes sociais crescem 

exponencialmente, criando novas formas de comunicação, influenciando a vida das pessoas e 

ao mesmo tempo sendo influenciada por ela. 

Segundo Castells (1999), as novas tecnologias da informação integraram o mundo em 

redes globais de instrumentalidade, a comunicação foi facilitada por computadores e tornou

se imediata e criou uma variedade enorme de comunidades virtuais, mas por outro lado houve 

uma fragmentação social, tornando grupos sociais alienados e sem identidade devido a 

influência da globalização. 

A revolução tecnológica atual difundiu-se não por acaso, um período histórico de 

reestruturação global do capitalismo e foi uma ferramenta essencial para esta. Portanto a 

sociedade que surgiu desse processo é capitalista e informacional, apesar de apresentar uma 

diferença considerável entre as culturas de diferentes países, de acordo com suas histórias, 

cultura, instituições e relação com o capitalismo e a tecnologia informacional. 

Questão 11 - A Sociedade Informacional 

O inf01macionalismo, é baseado na tecnologia de conhecimentos e informação e com 

isso há uma ligação intensa entre a cultura e as forças produtivas e entre o espírito e a matéria 

nesse modo de desenvolvimento. 

No novo modo de desenvolvimento informacional, a tecnologia de geração de 

conhecimento se torna a fonte de produtividade, de processamento de infonnação e de 

comunicação de símbolos. 
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Cada modo de desenvolvimento possui um princípio de desempenho estruturado e que 

serve de base para a organização dos processos tecnológicos e o industrialismo é voltado para 

a expansão da produção. O informacionalismo é voltado para o desenvolvimento tecnológico, 

que quer dizer, o crescimento de conhecimentos e maiores níveis de complexidade do 

processamento da informação. 

A tecnologia e as relações técnicas de produção são transmitidas por todo o conjunto 

de relações e estruturas sociais, adentrando no poder e na experiência. Assim as formas de 

desenvolvimento formam toda uma esfera de comportamento social, incluindo a comunicação 

simbólica. 

Segundo Castells (1999), a sociedade não determina a tecnologia, mas pode abafar o 

seu crescimento e desenvolvimento principalmente por meio do Estado. Desta forma, a 

tecnologia incorpora a capacidade de transformação e evolução das sociedades e também o 

uso que elas decidem dar ao seu potencial tecnológico, mas não as determina. 

Considerando as características de uma sociedade informacional, descritas 

anterionnente, a agência digital se torna essencial, devido a evolução tecnológica que domina 

os tempos atuais. As empresas devem se adequar a esse cenário de mudanças acelerado, com 

o intuito de se manterem competitivas em relação aos seus concorrentes e se antecipar em um 

cenário que exige cada vez mais o contato digital e remoto. 

O banco Delta Ômega, iniciou sua estratégia de implantação de agências digitais 

voltadas para o cliente que é digital, ou seja, é avesso ao comparecimento a agências físicas e 

preferencialmente resolve sua vida financeira via internet ou telefone. 

Portanto, a agência digital é fundamental a sociedade informacional, tendo em vista 

que é baseada na tecnologia de conhecimentos e informação e teve a sua comunicação 

facilitada por computadores e pelo desenvolvimento tecnológico e busca adaptar-se às formas 

de interação humanas do futuro. 

Questão 111- Gestão de Pessoas e Política de Gestão de Pessoas 

O modelo de gestão de pessoas aplicado no banco estudado é o modelo político de 

gestão de pessoas, o qual tem como principais características a eficiência econômica 

negociada, o meio ambiente negociado e construído, avaliação de resultados realizada pelos 

grupos organizacionais envolvidos no preço da decisão, o ator chave é a direção da empresa , 

a empresa é construída socialmente pela ação política dos diversos grupos organizacionais, as 

decisões são racionais e éticas, referindo-se a à resolução de conflitos à obtenção de consenso 
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às questões de poder, os indivíduos são vistos como atores políticos válidos com potencial de 

desenvolvimento positivo, buscando concretizar ativamente seus próprios interesses, os atores 

para a obter cidadania nas organizações, modelo ético e aplicado à organização. 

Segundo Vasconcelos e Motta (2008), a mudança organizacional é percebida nesse 

modelo como uma reação a um meio ambiente negociado e estruturado pelas organizações do 

setor, que interferem constantemente no rumo dos acontecimentos e fatos característicos de 

sua indústria. 

Os indivíduos passam a ter um papel importante participando e influenciando essa 

mudança em seus variados níveis de atuação, eles passam a ter automaticamente uma margem 

de manobra em seu nível organizacional e com isso a negociação é vista como um item 

necessário à boa implementação de estratégias pela empresa. 

De acordo com os autores, a organização é um espaço onde ocorre um jogo estratégico 

entre os atores sociais que possuem poder de atuação em maiores e menores níveis, a 

mudança implantando soluções sempre contingentes e mutáveis traz a visão de realização de 

objetivos de longo prazo como a qualificação constante da mão de obra, o desenvolvimento 

de habilidades de competências e a democratização das relações de trabalho. 

O desenvolvimento econômico da empresa deverá trazer beneficios para a sociedade 

global, para os grupos organizacionais, além dos acionistas, esse modelo de gestão está em 

concordância com o progresso e construção de uma harmonia social a longo prazo, 

independente dos conflitos e divergências. 

Com isso o modelo de gestão político de pessoas é composto por algumas 

características como a eficiência econômica negociada, a aceitação do conflito e sua 

superação por meio de negociação, a avaliação dos resultados é feita pelo grupo 

organizacional, consideram-se os indivíduos atores políticos que buscam a realização de seus 

interesses na organização, a mudança organizacional é vista como desejável e necessária, o 

ambiente de trabalho é construído por meio de alianças estratégicas e a organização é vista 

como uma arena política. 

Uma possível solução para melhorar a política de gestão de pessoas do banco estudado 

seria uma adequação dos métodos de controle ao ambiente da agência digital, porque até 

então o banco estava habituado a controlar o comportamento e o dia a dia de seus 

funcionários enquanto desempenhavam suas atividades nas agências físicas, porém o dia a dia 

da agência digital é mais intenso e cansativo conforme mencionado no estudo de caso. Um 

investimento em bem-estar dos funcionários como exemplo uma semana de saúde, a qual 

concederia aos funcionários uma pausa para meditação e atividades como ginásticas laborais 



85 

ou até mesmo shiatsu e ioga poderiam tomar o ambiente mais agradável e menos exaustivo, 

solução que poderá agregar mais valor ao dia a dia na empresa na visão dos funcionários e 

reduzir a rotatividade, melhorar a produtividade e consequentemente o resultado da empresa. 

Questão IV- Valioso, Raro, Imperfeitamente Imitável e Organização 

V- Caso o banco Delta Ômega consiga manter sua estratégia de explorar opmiunidades e 

aplicá-las em suas agências digitais as mantendo dessa forma sempre à frente de seus 

concorr-entes, poderá conseguir manter a vantagem competitiva ao longo do tempo. 

R- O diferencial que o Delta Ômega detêm em relação aos seus concorrentes nesse quesito, 

são os seus recursos intangíveis, caso a organização consiga reter seus talentos e além disso, 

identificar novos talentos com competências capazes de agregar valor às suas estratégias 

digitais. Desta forma, conseguirá se manter competitiva e além disso é importante se atender 

aos feedbacks que a própria operação revela ao longo do tempo e seus clientes também, o que 

fará parte da aprendizagem organizacional que a empresa vem acumulando e aplicando em 

seu negócio ao longo de sus história. O conhecimento que a empresa acumulará através dessas 

experiências é um recurso valioso. 

I- Caso consiga manter seus diferenciais e investimentos em tecnologia, a estratégia digital 

em relação aos seus concorrentes atuais, o banco Delta Ômega continuará provavelmente 

sendo líder no segmento de agências digitais por um longo tempo. Mas com o passar do 

tempo os concorr-entes adquirem a capacidade de imitar, então é importante manter-se firme 

no segmento através do monitoramento do mercado e da satisfação dos clientes com o modelo 

digital. Um dos fatores mais importantes é a base de satisfação de seus clientes, para que se 

mantenham fiéis ao Delta Ômega no futuro. 

0- Explorar seu potencial competitivo é uma das habilidades que o banco Delta Ômega 

aprimorou e fortificou ao longo do tempo, essa habilidade é de difícil alcance, nem todas as 

organizações conseguem atingir esse patamar de conhecimento de seus próprios potencias, é 

algo que vai se edificando com o passar do tempo até se transformar em algo comum na 

organização e fazendo parte do DNA da empresa. Caso o banco Delta Ômega continue a 

alimentar e aprimorar essa habilidade ao longo do tempo poderá se manter como um 

referencial no que se refere a agências digitais bancárias. 
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Questão V- Vantagens e Desvantagens do Ponto de Vista dos Clientes e Funcionários 

Desvantagens do ponto de vista dos clientes: De acordo com a análise dos posicionamentos 

do fórum digital, é possível perceber que há um consenso entre os clientes quanto a 

discordância em relação a decisão do banco Delta Ômega, de migrar suas contas para as 

agências digitais sem uma consulta prévia a eles; outro ponto bastante discutido entre os 

clientes, é a questão da tarifa cobrada pela manutenção da conta, alguns acreditam que como 

não utilizam o ambiente da agência física, deveriam ter suas tarifas de manutenção reduzidas, 

na visão deles o banco está economizando com a estratégia digital; um ponto de divergência 

de opiniões entre os clientes é sobre o atendimento, alguns interpretam de forma negativa, o 

fato de muitas vezes serem atendidos por pessoas diferentes na agência digital, outros acham 

positiva essa estratégia, já que mesmo que seu gerente titular esteja em outra ligação ou 

ausente, sempre serão atendidos pela equipe da agência. Essa dinâmica pode ser entendida 

como a de um Call Center, mas é bem diferente de um; outro ponto bastante difundido entre 

eles é a impressão de serem rebaixados pelo banco, por terem sido migrados para a agência 

digital, alguns se sentem desprestigiados, entendem que o banco não os valoriza e por isso 

estão na agência digital; a mudança de gerente é um outro fator que alguns clientes entendem 

como sendo desvantajoso, após criarem um vínculo com determinado gerente, tiveram suas 

contas migradas para outro gerente com que não tinham vinculo. 

Vantagens do ponto de vista dos clientes: Muitos clientes receberam a notícia da mudança 

de forma positiva, concordaram que não costumavam comparecer à agência pessoalmente e 

muitos deles nunca compareceram à agência física, porque seus gerentes foram aos seus 

escritórios ou casa para fazerem a abertura da conta, nesse sentido, entenderam que fazia 

sentido o atendimento da agência digital para suas contas. A facilidade de contato, as 

diferentes ferramentas para comunicação, como o SMS , vídeo conferencia e chat, que 

anteriormente não existiam para contato com seus gerentes das agências físicas; o horário 

estendido das 7h à meia noite facilitou a solução de problemas que surgiam enquanto os 

clientes tentavam fazer transações em suas contas fora do horário comercial; a disponibilidade 

de atendimento mesmo na ausência de seu gerente; a disponibilidade de toda a rede de 

agências para assinatura de documentos entre outros serviços que ainda necessitam que o 

cliente vá até a agência física. 
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Sugestões de melhorias: O banco deveria encontrar uma maneira de demonstrar aos seus 

clientes que é um prestígio ter sua conta nas agências digitais e além disso toda a rede de 

agências à sua disposição, demonstrar que há uma ligação entre os dois sistemas, para que 

dessa forma, o cliente não interprete como um rebaixamento, pelo contrário. Uma solução 

talvez seja fazer anúncios amplamente divulgados, com depoimentos reais sobre a experiência 

de clientes que estão nas agências digitais, ressaltando principalmente esses pontos. Sobre a 

questão da tarifa, embora o banco não tenha o custo de uma agência física, há os 

investimentos feitos no negócio da digital que necessita de incrementos constantes e os 

clientes tem a sua disposição o horário estendido e a disponibilidade de comparecer a 

qualquer agência física do segmento, ou seja, esse cliente acaba tendo essas vantagens com a 

migração da conta para a digital. Quanto a questão da mudança de gerentes, é inevitável que 

isso ocorra, é natural que os indivíduos ou migrem para outros setores ou se desliguem da 

organização por fatores variados, e quando a conta for migrada que seja assumida por um 

outro gerente, o gerente da agência digital, com raras exceções em que o gerente da agência 

física migra para a digital e consegue transferir clientes antigos que já eram atendidos por ele 

na rede física. 

Desvantagens do ponto de vista dos funcionários: Um ponto muito presente nas 

declarações dos funcionários é sobre o acumulo de trabalho, muitos deles entendem que 

possuem muitos clientes para atender e tem o sentimento de que o tempo é curto para 

desempenhar todas as atividades do dia; outro ponto seria a pressão para atingimento da 

metas, porém eles entendem que faz parte quando se trabalha e qualquer banco ter que lidar 

com o atingimento de metas; outro ponto é a questão de ser bastante dinâmico e versátil, nem 

todas as pessoas possuem essas habilidades; muitos deles relatam que a rotina nas agências 

digitais é cansativa. 

Vantagens do ponto de vista dos funcionários: No geral os funcionários são satisfeitos por 

trabalharem no banco Delta Ômega, eles entendem que possuem uma remuneração acima da 

média brasileira e tem benefícios diferenciados em relação ao mercado, além disso, percebem 

que tem por parte do banco abertura para crescimento profissional, desde que tenham um bom 

desempenho e pensam em fazer carreira no banco. O fato de não terem o atendimento 

presencial é interpretado de forma positiva, porque dessa forma conseguem manter seu dia 

focado em suas atividades e também ter certa liberdade em se vestirem sem tanta formalidade. 
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Também o fato de não precisarem fazer abertura de contas é um fator positivo na visão deles, 

a flexibilidade de horário é vista como uma vantagem, porque podem trabalhar em horários 

alternativos que não teriam na agência física. 

Sugestão de melhorias: A solução para o acúmulo de tarefas seria uma redução do número 

de clientes por carteira, mas além disso, seria interessante que o banco investisse em algum 

tipo de curso ou consultoria para que o funcionários recebessem orientações sobre como 

organizar o seu dia. Ficou claro que a organização e a disciplina são o segredo do sucesso do 

gerente da agência digital, não poderia ser diferente, como é uma atividade que exige 

dinamismo é agilidade na solução de solicitações dos clientes, a organização será crucial para 

que haja sucesso no desempenho dessa função. Quanto a questão da "pressão" para o 

atingimento de metas, no tipo de sociedade em que vivemos, capitalista, nada mais natural, 

essa característica não é privilégio dos bancos, é de conhecimento amplo que "tempo é 

dinheiro". A necessidade de atingimento de metas é inerente a essa função, talvez a forma que 

essas metas são cobradas pelos gestores é que poderia sofrer algum tipo de ajuste, porque há 

uma linha tênue que irá diferir os líderes de chefes. Um investimento em cursos para os 

gestores da organização também é essencial, pois está muito em alta a questão da liderança 

carismática. O líder carismático é aquele que consegue causar em seus liderados uma 

afinidade espontânea e envolvimento emocional com a missão da empresa e com isso o alto 

nível de desempenho e crença na capacidade de contribuição são consequências. 

Questão VI- Aproveitando Vantagens e Neutralizando as desvantagens utilizando 

SWOT 

Analisando as Forças e as Fraquezas da Organização: 

É importante que o banco Delta Ômega diminua a disparidade da qualidade de 

atendimento aos clientes. Há clientes que relatam estar muito satisfeitos com a qualidade de 

atendimento e agilidade na atuação de suas solicitações, outros demonstram insatisfação, é 

importante que as inconsistências sejam corrigidas, a fim de manter a sustentabilidade da 

organização. Clientes insatisfeitos podem influenciar a decisão de outros clientes. Atualmente 

a sociedade está conectada o tempo todo e compartilha suas experiências, sendo assim, é 

importante zelar pela qualidade do serviço prestado. O banco Delta Ômega, tem como 

característica forte em seu histórico estar à frente de seus concorrentes e se antecipar nas 



89 

implantações de inovações em seu negócio. É importante que continue mantendo esse aspecto 

em alta dentro da organização e que continue investimento em formas de aprendizagem de 

novos conhecimentos que irão contribuir para o sucesso da organização. 

Analisando as Oportunidades e Ameaças: 

O banco Delta Ômega é líder de mercado no segmento bancário, atualmente no Brasil 

e na América Latina e entendeu que a forma de relacionamento com os clientes precisava ser 

reinventada, porque os clientes atuais querem praticidade, comodidade, conectividade, 

inovação, eficiência, não deixando de ter um atendimento próximo e pessoal. Com essa 

compreensão, criou e investiu nas agências digitais, porque soube identificar oportunidades 

nessa nova sociedade digital, que sempre está on line e interagindo constantemente e exige 

novas formas de relacionamento com novos canais de contato, além do telefone e do email. 

Continuar a se aprofundar nesse cenário será extremamente importante para a Delta Ômega 

nos próximos anos e proteger suas estratégias e seu conhecimento adquirido ao longo desse 

processo será crucial para se defender das ameaças de seus concorrentes, porque é natural que 

seus concorrentes ao longo do tempo irão investir cada vez mais no segmento digital e tentar 

expandir seu negócio por meio de variadas táticas, entre elas através da conquista de clientes 

da Delta Ômega. Até que seus concorrentes atinjam esse patamar, o Delta Ômega terá tempo 

para aparar as arestas de suas agências digitais e incrementar o negócio com o objetivo de 

conquistar novos clientes e de manter os que já conquistou até então. 
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