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RESUMO

Dentre as variáveis ambientais em que as empresas se
defrontam, a concorrência vem sendo uma das mais estudadas nos
últimos anos, causadora, inclusive, de um desenvolvimento teó-
rico, fruto de diversas pesquisas, percepçSes e análises nos
campos da administração, economia, informática e outras, cul-
minando na chamada Estratégia competitiva e Administração Es-
tratégica de Neg~cios.

Com base em literaturas destas formas de se visualizar
o mundo dos negócios e com interesse específico nas organiza-
çôe s bancárias, pesquisou-se como os bancos comerciais priva-
dos brasileiros encaram a concorrência.

Realizou-se, portanto, um estudo exploratório compara-
tivo em 6s (cinco) bancos, classificados por critério do porte
bancário, de acordo com o oficialmente adotado pelo Banco Cen-
tral do Brasil, especificamente com relação aos seguintes i-
tens:

1) Critérios de identificação da concorrência;

2) QuestSesde análises estratégicas; e

;
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3) Formas de se monitorar a concorr~ncia
Inteligência Competitiva) •

-I
I
i

(Sistem~
. ·:1

- I

i
I.
Ii

de

Em suplemento à pesquisa, constituiu-se uma organização
do corpo teórico dos assuntos acima,
descrição de estado da arte.
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ABSTRACT

From among environmental variables whichenterprises
face, competition has been orteof the most studied in the last
few years. Besides, it generated theoretical development as a
result of much research, insights and analyses in the fields
of administration, economics, computer sciences and others
which resulted in the so-called competitive strategy and the
strategic business administration.

Based on literatures which visualize business worlq and
with specific interest in banking organizations, research was

i
carried out to find out how private commercial banks face isuch

I
í
I
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Therefore, a comparat i.ve and exploratory study wasjmade
five banks which were classified by the criterion of

I

according to the official criterion used b~ the
,

Central Bank of Brazil, related specifically to the following

competition.

among
banking rank,

items:

1) Criteria to the identification of competition;

2) Strategic analyses questions; and



3) Ways of monitoring
Intelligence system).

competition (Competi tive

In addition to the research, an organization of the
theoretical body of the topics mentioned above. was set up
providing, therefore, for a description of the state of. the
art.
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1. O OBJETO DA PESQUISA

1.1. O Tema e sua Relevância

A ciência administrativa e o estudo das organizações,
responsáveis pelo aprimoramento da relação homem-empresa-ambi-
ente, têm evoluído muito nos últimos anos.

Em agosto/82, a consultoria norte-americana ArthurD.
Little(l) , ofereceu um seminário aos principais executivos de
empresas brasileiras; chamado "Um Sistema de Administração pa-
ra Década de 80". Uma de suas principais análises foi a de que
houve uma modificação, ao longo dos anos, com relação aos en-
foques gerenciais, nos países desenvolvidos:

- Década de 50: Enfoque na Produção

- Década de 60: Enfoque Administrativo

- Década de 70: Enfoque Mercadológico

- Década de 80: Enfoque na Concorrência

(1) ARTHUR D. LITTLE CONSULTING. Um sistema de administração para a déca-
da de 80. Brochura em um seminário aos principais executivos de empre-
sas brasileiras. São Paulo, ago/82. pp. 4-6.
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que o ambie~te das empresas, ~
agora mais complexo e de difícil controle, e o grande respon-

Foi esclarecido, ainda,

sável por tais mudanças.

Isto implica que as empresas, cada vez mais nao podendo
ficar àodestino do futuro, procuram Eie antecipar imaginando k
cenários, idealizando estrat~gias, para serem aplicadas a dis-
tintos momentos que se afigurem.

Com relação à d~cada de 90, recorre-se a um trabalho de
BAKOS & TREACY (2), o qual prenunC'ia a complexidade do fenôme-
no concorrência, inclusive a nível mundial, chamando atenção
de que um recurso vai tomando destaque com uma força surpreen- ~.,
dente: a Tecnologia de Informação, ou seja, um conjunto de
"hàrdware", "software" e relações conexas para dar suporte e
ser ainda utilizado pró-ativamente na criação, condução e im-
plementação de estrat~gias empresariais competitivas.

A literatura sobre estrat~gia empresarial vem crescen-
temente se dedicando ao estudo da análise de concorrência, as- \
sunto da chamada estrat~gia competitiva, ou ainda, dos estudos
das estrat~gias de negócios.

Embasado nesta visão, o autor desta dissertação, por
ser profissional da área bancária, decidiu realizar um estudo
em empresas do ramo, atrav~s de uma pesquisa sobre análise da
concorrência em bancos comerciais privados brasileiros.

o setor financeiro brasileiro ~ uma área que cresceu
muito em curto espaço de tempo. Muitas operações dei~aram de
ser manuais/mecanizadas e passaram a ser tratadas atrav~s da
inovação tecnológica, via sistemas eletrônicos. Serviços dan-
tes não imaginados hoje são dispensados à clientela. As rela-

(2) BAKOS, J. Yannis & TREACY, Michael E. Information technology and
corporate strategy: a research perspective. Management in the 1990s.
\~orking Pa oers . SSM, MIT, Car.-Ibridge, 1986, pp. 1-3.
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çoes de competitividade evoluíram e se tornaram mais complexas
devido às mudanças ambientais, tais cornoa exigência e diver-
sidade no tratamento dos negócios pelos clientes, a formação
de grandes bancos e a força tecnológica.

Entende-se, então, que um estudo em bancos vem contri-
buir para o campo da administração no setor de serviços no
Brasil.

Com relação à concorrência bancária, em muitos mercados
o grau de competição aumentou nos anos recentes pe~a entrada
de bancos estrangeiros, devido à expansão dos nacionais e a
entrada de competidores não bancários (seguradoras, financei-
ras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários. etc),
formando, em alguns casos, junto com os bancos comercí.a í s, os
conglomerados financeiros e os atuais bancos múltiplos.

,

Assim, a pesquisa procurou conhecer e tirar conclusões
de como os bancos comerciais privados brasileiros agem em re-
lação a análise e monitoração das informações sobre a concor-
rência. Para isso foi realizado um estudo comparativo por ca-
tegorias de bancos (grande, médio e pequeno porte) e procurou
se conhecer o estado atual praticado pelos bancos em confronto
com a teoria existente.

1.2. Objetivos do Estudo

A.pesquisa visa basicamente descrever urnasituação es-
pecífica, focalizada em bancos comerciais privados brasilei-
ros, carro-chefe dos conglomerados financeiros, utilizando-se
a classificação de porte bancário do Banco Central do Brasil,
através dos seguintes alvos:
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Investigar quais sao os crit~rios utili~ados na iden-
tificação e tipos de análi~e e monitoração das infor- ~
maçoes sobre a concorrincia;

Identificar e discorrer sobre possíveis. divergências
de metodologias e visão do assunto entre as três ca-
tegorias citadas;

- Explicitar as dificuldades encontradas pelos bancos
para a viabilização deste instrumento estrat~gico, e

- Descrever o estágio que se encontram tais empresas
com relação à prática utilizada e a teoria existente ~
de identificação/análise/monitoração da concorrência.

1.3. Pressupostos Adotados

- Que existe algum tipo de procedimento por parte dos
bancos comerciais privados brasileiros, traduzido em
metodologia própria, no que se refere à análise e mo-
nitoração da concorrência;

Que há um maior número de informações sobre a concor-
rincia e m~todo mais sofisticado de coleta e análise
de dados em bancos de maior porte do que nos de menor
porte, e

Que a relevãncia do tipo de informação varia de banco
para banco, pois aquela é função da posição competi-
tiva no mercado.
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1.4. Estrutura do Estudo

Este trabalho foi dividido em quatro partes, constando
a primeira dos aspectos introdutórios relativos ao terna, sua
relevância, objetivos, al~m dos pressupostos adotados, conso-
lidados no Capítulo 1.

A segunda parte diz respeito ao apoio bibliográfico
.adotado e cont~m três capítulos teóricos específicos, (capítu-
los 2, 3 e 4), além de um sobre o ambiente do estudo (Capítu-
lo 5). O Capítulo 2 trata da relaçio entre decis5es estrat~gi-
cas e estratégias de negócio, mostrando, inclusive, como deve
ser seu processo de desenvolvimento. Serio explicitadas, ain-
da, as forças (dimens5es) que dirigem a concorrência (Rivali-
dade Ampliada), além de um breve tópico sobre estratégias com-
petitivas genéricas. Salienta-se que o objetivo principal des-
te capítulo é ressaltar a pertinência da análise da concorrên-
cia no desenvolvimento estratégico.

Os capítulos 3 e 4 sio considerados básicos para o en-
tendimento do assunto: identificaçio, análise e mónitoraçio da
concorrência. O Capítulo 5 adentra no ambiente em que a pes~
quisa de banco se inseriu, ou seja, os bancos comerciais, en-
quanto conglomerado financeiro, e exp5e sobre o Sistema Finan-
ceiro Nacional, a vantagem competitiva da automaçio bancária,
corno os bancos estio atualmente se posicionando mercadologica-
mente e sobre alguns indicadores de concorrência bancária no
Brasil, apresentando alguns itens observados pelo autor em en-
trevistas e pesquisa bibliográfica.

A terceira parte contém três capítulos e enfoca sobre a
metodologia e a pesquisa empírica. O Capítulo 6 visa mostrar
os aspectos m~todol6gicos adotados, esclarecendo sobre umamu-
dança na pesquisa com relaçio ao número de bancos quando con-
frontado com a proposta original do trabalho. O Capítulo 7 a-
presenta o pe~fil dos bancos, conforme o roteiro de pesquisa
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utilizado nas entrevistas e descreve os resultados das infor-
rnaçSes coletadas. No Capitulo 8 apresenta-se a anãlise dos re-
sultados.

A quarta parte foi dedicada às conclusSes, acrescen-
tando-se, ainda, urna exposição sobre as lirnitaçSes e recornen-

.~

daçSes sobre o estudo. .'.

Por fim, consta como anexo o roteiro de entrevista u-
tilizado para a consecuçao da pesquisa, além da bibliografia
utilizada como apoio a este trabalho.
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PARTE II

REFERENCIAL TEORICO



2. ESTRAT~GIAS DE NEGOCIO E A RIVALIDADE AMPLIADA

Este capítulo é iniciador do apoio teórico desta pes-
quisa. Seus objetivos são mostrar que:

- As decisões estratégicas devem se apoiar num processo
-de desenvolvimento de estratégias de negócio para a
sustentação de vantagens competitivas (item 2.1);

- A análise da concorrência (base teórica da pesquisa)
faz parte do processo de desenvolvimento de uma es-
tratégia de negócio (item 2.2);

- Os concorrentes devem ser vistos de uma forma mais
ampla possívei, chamada de Rivalidade Ampliada (item
2.3), e ainda

- Expor, a título de ilustração, os três tipos genéri-
cos de estratégias competitivas para um entendimento
dos termos diferenciação, liderança de custos e foca-
lização (enfoque mercadológico), através de alguns
exemplos da área bancária (item 2.4).
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2.1 Decisões Estratégicas, Estratégias de Negócio e Va.ntagem
Competitiva

A moderna filosofia administrativa resulta em um esfor-
ço estratégico, através do permanente aprofundamento d~s rela-
ções comportamentais empresa ...ambiente, no intuito da busca de
efetividade e domínio de mercado. Para tanto, as cúpulas das
empresas procuram tomar decisões chamadas de e st rat êq.í.c as, de
forma a garantir a longevidade organizacional.

OLIVEIRA (3) expoe que:

". Toda e qualquer empresa tem alguma forma de
estabelecimento de decisões e ~çoes estraté-
gicas;

• A maior parte dessas empresas apresenta al-
guma forma para desenvolver e implementar
essas deci~ões e ações estratégicas de ma-
neira estruturada, ainda que de modo infor-
mal'."

Para o referido autor, Estratégia é "um caminho, ou ma-
neira, ou ação estabelecida e adequada para alcançar os desa-
fios e objetivos da empresa". (4)

ANSOFF (5) já define estratégia empresarial como sendo
"um conjunto de regras de tomadas de decisões para orientar um
comportamento organizacional". Em seguida, cita os quatro ti-
pos de regras da estratégia, quais sejam:

(3) OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: concei
to, metodologias e Rráticas. São Paulo, Atlas, 1986, p. 46.

(4) OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico ... p. 149.
(5) ANSOFF, H. Igor. Implanting strategic management. New Jersey, Englewood

Cliffs, Prentice-Hall, 1984, o . 31.

"

'\
\ .
\
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1. Padrões para medição do desempenho presente/futuro
da empresa. A qualidade destes padrões são os obje-
tivos e metas;

2. Regras para o desenvolvimento do relacionamento da
empresa com o ambiente: quais produtos-te:cnologia
desenvolver, onde e para quem serão vendidos, como a
empresa ganhará vantagens sobre seus competidores.
Tal conjunto de regras é chamado de produto-mercado
ou estratégia de negócio;

3. Regras para o estabelecimento das relações internas
e processos dentro da empresa, Chamadas de conteúdo
organizacional, e

4. Regras de condução do dia-a-dia dos negócios, chama-
das de políticas operacionais.

Com relação às estratégias de negócio (item 2 acima),
AAKER (6) inclui oito elementos ou dimensões para definí-Ias:

1. Os produtos-mercados nos quais os negócios estão pa-
ra competir;

2. Os níveis de investimento (de crescimento, manuten-
ção, minimização e liquidação ou desinvestimento dos
negócios);

3~ A sustentação de vantagens competitivas que propor-
cionem a manutenção do negócio;

4. As competências ou qualidades para que haja as van-
tagens competitivas;

( 6) AAKER, Dav i dA. o e v e 1 o p i~_9..~bu s i n e s s s tr a t e 9 i e s. Ne w Wor k, W11 e y , 1984 ,
pp. 4-6.
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5. Os objetivos para guiar as tomadas de decisões es-
tratégicas;

6.·As políticas funcionais necessárias para competir na
matriz produto-mercado;

7. As alocações. de fontes (recursos) nas unidades de
negócios, e

8. O desenvolvimento de efeitos sinérgicos através dos
negócios.

As Unidades Estratégicas de Negócios ou SBU (Strategic
Business Unit) são definidas como qualquer unidade organiza-

I
cional que tenha (ou deveria ter) uma estratégia de negócio

,
definida e tenha um administrador executivo com responsabili-
dade sobre receitas e lucros. (7)

BYARS (8) relata que grandes empresas, tipo conglomera-
do e outras, utilizam-se da estrutura de SBU, que são basica-
mente unidades empres-ariais dentro de maiores que vendem um
produto, ou serviço para um identificável e distinto grupo de
clientes ou usuários, possuindo seu próprio processo de admi-
nistração estratégica dentro de objetivos e estratégias emana-
das do nível corporativo.

AAKER (9) 'explica que uma estratégia de negócio pode
ser conceitualizada ao nível de uma SBU ou mesmo em um negócio
dentro de uma SBU, o que ANSOFF (10) chama de SBA (Strategic
Business Area), especialmente quando a SBU emprega estratégias
similares ou tem ligações sinergísticas.

(7) AAKER, D. A. Developing business ... Ó. 9.
(8) 8YARS, Lloyd L. strategic management: planning and implementation. New

Vork, Ha rper & Row, Publishers, Inc, 1984, o , 22.
(9) AAKER, D. A. Developing business p. 250.
(10)ANSOFF, H. L Implanti~.trategic p. 38.
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Entretanto, de acordo com OLIVEIRA (11), "grande numero
de empresas não tem ou não sabe quais são as suas estraté-
gias" ••• "muitas empresas de sucesso não estão conscientes das
estratégias que sustentaram seu sucesso" ••• e "esta é.a razão
por que muitas empresas estabelecidas fracassaram quando se
empenharam em um programa de aquisição de outra empresa, di-
versificação de produtos ou expansão de mercado".

Como expõem CRANE & ECCLES (12), os'bancos comerciais,
nas suas lutas competitivas para garantir suas sobrevivências,
através da diversificação deverão assumir três estágios:

1. Reconhecer cada atividade de mercado como negócio
separado;

2. Desenvolver estratégias diferentes para esses nego-
cios, e

,3. Identificar ligações entre os negócios e promover
colaboração entre as unidades.

THOMAS (13) na discussão da administração estratégicá
de negócio propõe seis questões para a alta cúpula da empresa
cujo negócio é exclusivamente serviço, tal como bancos comer-
ciais, de investimento etc:

1. Nós entendemos completamente a natureza do tipo es-
pecífico do negócio em que estamos envolvidos ?

2. Como podemos defender nosso negócio dos competido-
res ?

(l1)OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico ... o , 151.
X (12)CRANE, Dwight B. & ECCLES, Robert G. Commercial banks: taking

turbulent times. Harvard Business Review, v.65(6), nov-dez/87,
r(13)THOMAS, Dan R. E. strategy is different in service business.

Business Review, v.56(4), jul-ago/78, pp. 158-9.

hape for
o , 94.
Harvard



3. Como podemos obter mais eficiência nos
cionais ?

4.'Qual é a lógica de nossa estratégia de

5. Que processos estamos utilizando no
e testes de nossos serviços ?

'idesenvolv mento
; I

,

,

!
I'

, I
, !6. Que aquisições deveriam fazer sentido para noa em-

presa ?

Ocorre que, para a sustentação de vantagens cnmlnai'~
:1vas para a manutenção dos negócios GHEMAWAT (14) 'il

: :1_ '11;1capacidade de se obter tais diferenciais depende de tres;i
~ r I,,,
) ,
,)

ij ,;

11através dos efei tb!iS de
1:'1

economia de escala, efeitos de experiência noi:hegó-
1:1

cio e alcance sinergístico e de relacionament~'1 dos
\ I':
I ~:I

a

res:

1. Tamanho do alvo de mercado,

mercados conquistados;

alk.~,avés
I II
1,1
H
~ ; I:

3. Restrições sobre opções de reações a concor~~ncia
::1 -através dos exercícios de política pGblica e r~açoes

2. Vantagens de acesso a recursos ou clientes
da tecnologia, fornecimento, mercado, e

;
'I

li ~

a tempo.

( Para

! presa pode
çao geral

OLIVEIRA (15) a "vantagem competitiva de uma em-
ser resultada do ambiente onde ela opera, da situa-
da empresa, bem como da postura de atuação de sua

Alta Adm í.n.í.str-ação ";

(14)GHEMAWAT, Panjak. Sustainable advantage. Harvard Business Review. v.64
(5), set-out/86, pp. 54-7.

(15)OLIVEIRA, D. de P. R. Planejamento estratégico ... o . 108.
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Por outro lado,PORTER (16) ve a questão da vantagem
competitiva através da cadeia de valor agregado. Esta exrunina
os custos nas diversas áreas da empresa, desde áreas de supor-
te como também de atividades primárias, sendo o importante ob-
ter vantagens de margens de lucro de cada atividade em compa-
ração com as da concorrência, empresas com produtos substltu-
tos, compradores e fornecedores.

Como se percebe, o conceito de decisão estratégica está
estreitamente ligado ao de estratégia de negócio, pois aquele
envolve a criação, a transformação ou a retenção de uma estra-
tégia de negócio. Diferentemente de decisões tá~icas, as deci-
soes estratégicas são normalmente de alto custo de correçao,
podendo chegar a situação de abalo da existência da empresa
caso uma decisão dessa natureza tenha sido errada. Outra ca-
racterística é que ela não resulta numa imediata ação.

As essências no desenvolvimento de estratégias sao,
portanto, tomar decisões de investimentos acertadas e desen-
volver uma capacidade de sustentação de vantagem competitiva
nos produtos-mercados que a empresa está competindo.

Pode-se concluir, assim, que as decisões estratégicas
devem ser realizadas em estreita ligação a algum tipo de pro-
cesso estratégico no intuito de ganho e desenvolvimento de
vantagens competitivas, sendo um aspecto essencial neste jogo,
saber quem são exat.amen+e aqueles concorrentes que se
eleger para poder analisá-los e monitorá-los.

deverá

(16)PORTER, Michael E. Competitive" advantage: creating and sustá1ning
superior performance. New York, The Free Press, 1985, Chapter 2 .

..
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2.2. O Processo de Desenvolvimento de Estratégia de Negócio

A Administração de Empresas é um processo dinâmico.
"Defrontada com uma competição acirrada, uma tecnologia em
marcha e um ambiente operante em contínua mudança, a adminis-
tração deve estar preparada para reajustar suas metas, organi-
zaçao, estratégias e sistemas. Acima de tudo, a empresa preci-
sa manter sua vitalidade no mercado, onde a competição é mais
aguda."(17)

Para que decisões estratégicas de negócios sejam toma-
das é necessário um sistema que ajude a alta cúpula da empre-
sa, de forma que haja uma tendência de antecipação do que o-
correra no futuro se nada for feito, se for feito alguma coi-
sa, ou se os esforços forem bem canalizados para a eficácia
das realizações dos negócios.

Para TREGOE & ZIMMERMAN (18) as diretorias das empresas
necessitam de diagnosticar bem o ambiente, de forma a poder
inclusive, com seriedade, influenciá-lo de formaparticipati-
va, não deixando o cargo para apenas grupos de pressao
(lobbies), principalmente no caso de setores em que a ingerên-
cia governamental é bem explícita.

Na busca de organização de um corpo teórico, ou pelo
menos de modelos empíricos, idea.lizadose testados, vários au-
tores têm escrito sobre o assunto, através de metodologias re-
lativas ao processo de desenvolvimento de estratégias de negó-
cios, ou ainda, os chamados modelos de administração estraté-
gica.

-,
't-

\

(l7)TAYLOR, Donald A. Marketing por vantagem diferencial. Revista' de Admi-
nistração de Empresas. Rio de Janeiro, v.14(5), set-out/74, o . 13.

(18)TREGOE, Benjamin B. & ZIMMERMAN, John W. A estratégia da alta gerência:
o que é_~c:omo_ fazê-la funcionar. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 2ª ed.
1984, pp. 111-2.



32:

As diferenças de m~todos, via de regra, nao sao t;~
e para o objetivo deste capítulo, que ~ de eviden-l
ANÂLISE DA CONCORR:t:NCIA está inserida em todos os

marcantes,
ciar que a
.modelos de autores pesquisados, optou-se por mostrar, a seguir:
(pag. 33), o Modelo de AAKER, o qual se considerou bastante
completo.

Este trabalho está embasado no estudo da .Análise da:
Concorrência, que como se pode verificar, faz parte da Análise
Externa do Processo de Desenvolvimento de Estrat~gia de Negó-
cios. Esclarece-se que não ~ objeto desta dissertação explici-
tar cada item do processo em evidência, pois ficaria o textd
bastante extenso, sendo o importante sentir que há um envol vi-;
mento entre todos os itens do processo e que a análise da con-
corrência e destacada como uma das análises requeridas como
essencial para o perfeito cumprimento de um desenvolvimento de
uma estrat~gia de negócio.

2.3. Forças (Dimensões) que Dirigem a Concorrência

A despeito do ambiente das empresas ser formado por di-.~
mensões relevantes de amplos espectros, autores como Michaeli
Porter defendem que "o aspecto principal do meio ambiente da;
empresa ~ a indústria ou as indústrias em que ela está inseri-:
da e compete" (19), adotando-se o conceito de indústria como
"o grupo de empresas fabricantes de produtos que são substitu~
tos bastantes aproximados entre si."(20) Este autor utilizou d

termo produto tanto para caracterizar produto quanto serviço.

são relativamente recentes os esforços de integração de
uma estrutura teórico-normativa do fenômeno concorrência emba-.

(19)PORTER, M. E. Estratégia competitiva p. 22.
(20)PORTER, M. E. Estratég)a competit}va o , 24.



ANÁLISE EXTERNA

Andlise dos Clientes (segmen -
tos, motivações, necessidades
insatisfeitas) .

Andlise da Concorrência (Iden-
tidade, performance, objetivos,
estratégias, cultu=a, estrutu-
ra de custo, forças, fraquezas)

Andlise da Ind~stria (Atrativ!
~ade, fatores chaves de suces-
so, tamanhó, estrutura, barre!
ras de entrada, custos, dis-
tribuições de canais, tendên-
cias, crescimentos, ciclo de
vida do produto)

Andlise Ambiental (Tecnologia,
governo, economia,cultura, de-
mografia, análise de cenário a
ndlise de impacto) , -,
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AUTO-ANÁLISE

Oportunidades e Ameaças e Ques-
tões Estratégicas)

Análise de Performance (retorno si
investimento, crescimento, dreas
de sucesso)
Revisão Estratégica
Problemas Estratégicos
A Organização Interna (Estrutura,
pessoas, culturas, tarefas e sis-
temas)
Andlise de Custos (Capacidade de
vantagens em custos)
Andlise de Portfólio
Recursos e Retraimentos Financei-
ros
Forças e Fraquezas (Competências,
vantagens e responsabilidades)

Forças Estratégicas, problema~
Fraqueza, Retraimentos e Questões

IDENTIFICAÇ~O E SELEÇ~O DA ESTRATÉGIA

• Especificação da Missão
Identificação de Alternativas Estratégicas
Estratégias de Investimentos (Produto-Mercado)
Estratégias de Sustentação de Vantagens Competitivas
Seleção da Estratégia
Consideração de Questões Estratégicas
Evolução das Alternativas Estratégicas
Implementação da Estratégia - O Plano de Operação
Revisão das Estratégias

Fig. 1 - O Processo de Desenvolvimento de Estratégias
de Negócios. Extraído de AAKER, David A. De-
veloping business strategies. New York,Wiley,
1984, p. 25.
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sado na teoria econômica com os mais modernos conceitos de es-
tratégia empresarial.

BARNEY (21) em um de seus trabalhos publicado na
"Academy of Management Review", relaciona e analisa compara-
tivamente três conceitos de concorrência baseados nas teorias
econômicas da Organização Industrial (OI), Chamberliana e
Schumpeteriana, observando que todas elas colaboram para a di-
reção da formação de uma estrutura definida sobre concorrência
empresarial.

Baseados na Teoria Econômica da Organização Industrial,
os trabalhos de Michael Porter apresentam-se como um dos mais
completos em direção a uma tradição cumulativa de teoria no
campo, os quais foram baseados nas teorias de BAIN (22) e
MASON (23).

PORTE R (24) relaciona dimensões dos conceitos de estru-
tura, comportamento e!desempenho da indústria, através de cin-
co forças básicas prat{camente unânimes e aceitas pela maioria
,dos autores contemporâneos de estratégia empresarial.

Tal conjunto de forças foi chamado de Rivalidade Am-
pliada. A seguir, uma figura que mostra as cinco dimensões.

(21 )BARNEY, Jay B. Types of competi tion and the theory of strategy:: toward
an integrative framework. Los Angeles, Academy of Management Review,
v.11(4), out/86, pp. 791-800.

(22)BAIN, J. S. Barriers to new competition, Cambridge,Harvard University

Z
Press, 1956 &: Industrial organization. New York, IViley, 2ª ed., 1968.

(23)MASON, E. S. price and production policies of large scale enterprise .
American Economic Review, v. 29, mar/39, pp. 61-74.

/ (24) PORTER, M. E. Estr a t é 9ia comP_eti ti va. .. pp. 22 -48 .
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Entrantes
Potenciais

Ameaças de no-
vos entrantes.

Poder de negociação
dos fornecedores

Concorrentes
na Indústria

Fornecedores \....J
Rivalidades entre as
empresas. existentes

Compradores

Poder de nsqociaçâo
dos compradores

Ameaças de pro-
dutos ou serviços
substitutos.

Substitutos

Fig. 2 - Rivalidade Ampliada: Forças Competitivas. Ex-
traído de PORTER, Michael. Estratégia Competi-
tiva. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1986, p. 23.

visto que a análise de concorrência faz parte do pro-
cesso de desenvolvimento de estratégias de negócios, chama-se
atenção de que ela deve ser realizada no conjunto de forças a-
cima, sendo por razões de miopia empresarial mais praticada
sobre os concorrentes existentes.
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2.4~ Estratégias Competitivas Genéricas

Como resultado do processo de análise de estratégia de
neg6cio, as decis6es estratégicas deverã~ surgir. Várias Sã9
as opç6es que as empresas têm disponíveis, sendo, às vezes,
muito difícil tomar esta decisão. As variáveis são tantas que
se pode classificar em grandes grupos as decis6es estratégicas
competitivas normalmente adotadas. ~ lógico que nenhuma empre-
sa emprega um conjunto de medidas exatamente igual ao outro,
pois todas possuem suas características peculiares. Entretan-
to, existem algumas estratégias competitivas, chamadas de ge-
néricas, "que podem ser usadas isoladamente ou de forma combi-
nada". (25)

Por conseguinte, o trabalho de urna cúpula empresarial
é, em última análise, procurar implementar a decisão, ou urna
combinação específica de decis6es para a manutenção da vanta-
gem competitiva.

Ilustra-se na página seguinte um quadro sobre as estra-
tégias competitivas genéricas:

(25)PORTER, M. E. Estratégia comoetitiva ... p. 49.
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V A N T A G E M c O M P E T I T I V A

BAIXO CUSTO DIFERENCIAÇAQ

Alvo Amplo
(Indústria
como um to
do)

Alvo Estrei
to
( Segmento
Particu -
lar)

1. Liderança de Cus
to

2. Diferenciação

3.b Focalização/Diferenciação3.a Focalização/Cus-
tos

Fig. 3 - Estratégias Competitivas Genéricas. Extraído
de PORTER, Michael. Competitive Advantage:
creating and sustaining superior performance.
New York, The Free Press, 1985, p. 12.

A seguir será feita uma descrição resumida referentes
às três estratégias genéricas como forma de ilustração do as-
sunto, quais sejam: Liderança de Custo, Diferenciação e Enfo-
que Estratégico. Esclarece-seque a estratégia Focalização po-
de ser usada de duas formas diferentes (3.a e 3.b da figura a-
cima) ou mesmo em conjunto.

Liderança de Custo

Sem dúvida é a estratégia mais visível na literatura da
administração estratégica, que tem por base a curva de expe-
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riência. Alguns dos pontos desta estratégia podem ser:

- racionalizaçio de rotinas de serviços bancários, em-
'préstimos e de serviços administrativos, tempo de a-

di íibLi d' /"ten ~mento ao pu ~co e processamento o serv~ço, ~.
utilizando inclusive equipamentos eletrônicos (redu-~
çio de mio-de-obra);

reduçio/extinçio/fusio de formulários e formas mais
eficientes/eficazes dos leiautes das agências bancá-
rias;

- dar melhor adequaçio do numero e tipos de exigências
de documentos, informações para a realizaçio das ope-
rações bancárias;

- o dimensionamento de pessoal de forma eficiente, tan-
to no atendimento, quanto no processamento e adminis-
traçio, o que inclui cálculo de remuneraçio da mio-
de-obra;

o dimensionamento adequado dos equipamentos mecaniza-
dos e eletrônicos;

a construçio de agência bancária sem supérfluos e re-
duçio de gastos de instalações e de consumo, e

'-política de taxas de juros mais baixas~

DifetEmciaçio

A questio básica e procurar diferenciar os produtos,
serviços e tecnologias de trabalho, utilizados pelos concor-
rentes, visando de modo significativo ser diferente, não fa-
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cilmente desafiado, através de vantagens competitivas, em pon-
tos tais como:

sobre o produto/serviço bancário: taxa de juros/ren-
dimento, liquidez, burocracia, exig~ncias, segurança,
níveis de risco, nome do produto/serviço, tempo de
atendimento/processamento de um serviço/empréstimo,
inovação tecnológica etc;

- distribuições dos pontos de vendas (ag~ncias, postos
de serviços, caixas eletrõnicos etc);

- comunicações e propagandas;

- ambiente da ag~ncia bancária, e

- práticas gerenciais.

~ importante o reconhecimento de que o mercado pode ser
segmentado e diferentes combinações de pontos de diferenciação
sejam aplicados.

Focalização Estratégica

Esta estratégia envolve tanto a diferenciação quanto a
de liderança nos custos, sendo seu aspecto principal ~ concen-
tração em mercado ou linha de produto específico, através dos
seguintes aspectos:

- concentração em um segmento definido e específico de
mercado (bancos de atacado, de varejo);

- limitação da área geográfica de atuação (bancos re-
gionais, estaduais etc), e
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- atuação como banco comercial, de desenvolvimento,
misto ou mGltiplo.

A premissa básica é de que a empresa é capaz de atender
seu alvo estratégico estreito com maior efetividade do que os
concorrentes que competem de forma bastante ampla.

PORTER (26) resume em um quadro exemplos de recursos e
habilidades em geral requeridos e requisitos organizacionais
comuns aos três tipos de estratégias competitivas genéricas,
os quais são mostrados a seguir:

ESTRAT~GIA RECURSOS E HABILIDADES
GEN~RICA EM GERAL REQUERIDOS

REQUI?ITOS ORGANI-
ZACIONAIS COMUNS

Liderança Investimento de capital susten-
no Custo tado e sucesso ao capital
Total

Controle de Custo
Rígido

Boa capacidade de engenharia de
processo

Relatórios de con-
trole frequentes e
detalhados

Supervisão intensa
obra

da mão-de- Organização e res~
ponsabilidades es-
truturadas

Produtos projetados para faci- Incentivos basea-
litar a fabricação

Sistema

dos em metas es-
tritamente quanti-

de distribuição com tativas
baixo custos

(26) PORTER, 1>1. E. Estratégia competitiva •.. pp . 54-55.
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ESTRAT:gGIA
GEN:t:RICA

RECURSOS E HABILIDADES
EM GERAL REQUERIDOS

REQUISITOS ORGill~I-
ZACIONAIS COMUNS

Diferen-
ciação

Enfoque

Grande habilidade de marketing Forte coordenação
entr~ funções em P

Engenharia do produto & D,desenvolvimen-
to do produto e
marketingTino Criativo

Grande capacidade em pesquisa Avaliações e in-
básica centivos subjeti-

vos em vez de me-
didas quantitati-
vas

Reputação da empresa como líder Ambiente ameno pa-
em qualidade ou tecnologia ra atrair mão-de-

obra altamente qua
Longa tradição na indústria ou
combinação ímpar de habilidade
trazidas de outros negócios

lificada, cientis-
tas ou pessoas
criativas

Forte cooperação dos canais

Combinação das políticas acima Combinação das po-
dirigidas para a meta estraté- líticas acima di-
gica em particular rigidas para a me-

ta estratégica em
particular

Fig. 4- Outros Requisitos das Estratégias Genéricas.
Extraído de PORTER, Michael E. Estratégia Com-
petitiva ..., pp. 54-5.



3. ANALISE DA CONCORRENCIA

Dando continuidade a essência do capítulo anterior, que
foi a de mostrar que a Análise da Concorrência faz parte do
processo de desenvolvimento de estratégias de negócios, sao
seguintes os objetivos deste novo tema:

- apresentar opiniões de vários autores contemporâneos
que tratam dos assuntos de estratégia de negócio,
planejamento estratégico, administração estratégica e
estratégia competitiva, defendendo a relevância do
estudo da concorrência perante outros tipos de variá-
veis ambientais (item 3.1);

- mostrar que a resposta da simples pergunta (quem sao
nossos concorrentes?) pode nao ser tão facilmente so-
lucionada, em função de várias perspectivas envolven-
do o binômio produto-mercado, ou ainda, a quein,o que
e como atender as nece~sidades detectadas (item 3.2);
e

- apresentar que tipos de dimensões de análise da con-
corrência os vários autores pesquisados ensinam que
devam ser trabalhadas, para que seja respondida a
pergunta: corno os concorrentes agem/reagem? (item
3.3)•
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3.1. Relevância Estratégica

Para que a definição do negócio, a determinação'da mis-
sao, a formulação das estratégias e a fixação do orçamento se-
jam concretizadas, são necessárias decisões complexas interre-
lacionadas, que requerem consideráveis análises, dentre as
quais a dos concorrentes.

De acordo com PORTER (27), a "estratégia competitiva
envolve o posicionamento de um negócio de modo a maximizar o
valor das características que o distinguem de seus concorren-
tes". E prossegue expondo que a análise detalhada da concor-
rência" é um aspecto central da formulação da es-t:ratégia".

A análise dos concorrentes, além da análise dos clien-
tes, objetiva, segundo AAKER (28), desenvolver estratégias e-
fetivas que envolvem dois tipos de decisões: a determinação da
decisão de investimento de produto-mercado e a seleção de mo-
delo para obter ou manter uma sustentação de vantagem competi-
tiva. Adiante (29) ele cita várias razões para se querer en-
tender um concorrente:

"Primeiro, um entendimento da estratégia cor-.rente e das forças e fraquezas de um concorren-
te pode sugerir oportunidades e ameaças as
quais se deve estar atento. Segundo, percepções
na futura estratégia competitiva permitirá a
predição de oportunidades e ameaças daquele
concorrente. Terceiro, uma decisão sobre alter-
nativas estratégicas facilmente habilitará a
previsão de reações em concorrentes chaves. Fi-

(27)PORTER, M. E. Estratégia competitiva ... p. 61.
(28)AAKER, D. A. Developing business p. 58.
(29)AAKER, D. A. Oeveloping business p. 71.
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nalmente, resulta na identificação de algumas
questões estratégicas, as quais deverão ser mo-
nitoradas no tempo."

ROTHSCHILD (30) defende que a análise da concorrência e
o elo da ligação da estratégia empresarial e que mesmo devido
as mudanças nas últimas décadas dos concorrentes~ quanto a
forma de atuação, tamanho (resultante de incorporações, fu-
sões e associações de empresas) e à própria segmentação merca-
dológica, a tarefa de análise é negligenciada, implicada por
algumas razões não corretas, tais corno:

• Super-Confiança

Por causa de sucesso no passado em algumas batalhas em-
presariais muitos administradores executivos começam a crer
que os concorrentes são "estúpidos" ou inferiores gerencial-
mente.

• Confusão

Alguns homens de negócios na verdade nao sabem cornoob-
ter informações sobre a concorrência ou o que fazer com elas.

Pelo contrário, deve-se ter em mente que só tem valor
estratégico se os administradores são capazes de com ela, for-
mular e rever suas próprias estratégias.

(30)ROTHSCHILD, William E. Competitor anaJ.ysis:the missing li~n strategy.
In: WEITZ, Sarton A. & WENSLEY, Robin. Strategic market~~: plan~,
implementation, and controlo Boston, Mass, Kent Publishing Company
1984. pp. 57-8.

t
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• Pensamento Errôneo

Algumas empresas acham que seriam forçadas a empregar
táticas ilegais ou anti-éticas na obtenção de dados sobre a
concorrência.

Na realidade e bem diferente dessa visão, os dados es-
tratégicos requeridos para análise efetiva são disponíveis de
forma legal, ética e de fontes convenientes.

Outra premissa erraoa é de que muitos acreditam que as
informações sobre a concorrência serão mal interpretadas, re-
sultando em decisões erradas.

De fato, existe algum tipo de risco peculiar de análise
e planejamento. Entretanto, a administração deve assumir algum
risco calculado.

Sobre esta questão PORTER (31) apresenta, também, al-
guns argumentos comuns à comunidade empresarial:

"-'A concorrência nao pode ser sistematicamente
analisadar• rConhecemos tudo sobre nossos con-
correntes porque competimos com eles todos os
dias'. 'Nenhuma hipótese é sempre verdadeira'."

Referido autor argumenta que:

"O objetivo desta análise é desenvolver um per-
fil da natureza e do sucesso das prováveis mu-
danças estratégicas que cada concorrente pode
vir a adotar, a resposta provável de cada con-

(31)PORTER, M. E. Estratégia competitiva ... p. 61.
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corrente ao espectro de movimentos estrat~gicos
viáveis que outras empresas poderiam iniciar e
a provável reação de cada concorrente ao con-
junto de alterações na indústria e às mais am-
plas mudanças ambientais que poderiam vir a o-
correr."

ABELL & HAMMOND (32) fornecem duas razoes para a utili-
dade da avaliação da concorrência. Uma ~ a de que ela reforça
a análise dos clientes, pois ajuda a se compreend~r seus com-
portamentos e identifica classes específicas de clientes para
quem a estrat~gia do competidor está enfocada. A outra razão
e de que ela ~ útil como base para identificar áreas de forças
e fraquezas relativas e por consequência oportunidades de mer-
cados potencial.

OHMAE (33) considera que a montagem de qualquer estra-
t~gia deve levar em conta três elementos: a própria corporação
(ou empresa), os clientes e a concorrência, o que denomina de
triângulo estrat~gico. (Vide Fig. 5 p. 47)

Muitos industriais e homens de negócio do Japão moderno
utilizam-se dos ensinamentos sobre estrat~gias de artes mar-
ciais resumidas num livro escrito por um guerreiro chamado
MIYAMOTO MUSASHI (34), em 1645. Trata das cinco escolas de
guerra (livro da Terra, Água, Fogo, Vento e do Nada). De sua
leitura extraiu-se as seguintes orientações relacionadas com o

(32)ABELL, Derek F. HAMMOND, John S. strategic market planning: problems
and analytical approaches. New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1979, o , 51.

(33)OHMAE, Kenichi. O estrategista em ação: a arte japonesa de negociar.S~o
-Paulo, Pioneira, 1985, DP. 89-96.

(34)MUSASHI, Miyamoto. Um livro de cinco anéis. Rio de Janeiro, Ed. Tecno-
print Ltda, 198'1.
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- produção
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CONCORRÊNCIA

Todos os aspectos básicos
- preço
- canais de distribuição
- qualidade do produto
-etc.

Fig. 5 - Dimensões Essenciais de uma Unidade de Plane-
jamento Estratégico. Extraído de OHMAE,
Kenichi. O Estrategista em açao: a arte japo-
~de negociar. são Paulo, Pioneira, 1985,
p. 94.

assunto deste trabalho, em função de que toda escola (caminho)
tinha uma orientação inerente:

• Livro da Terra

"Estude as menores coisas e as maiores coisas,
as coisas mais superficiais e as coisas mais
profundas". (p. 54) (Referindo-se no contexto aos
inimigos)

;' j
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• Livro da Água

"~ importante, na estrat~gia, conhecer a espada
do inimigo e não se deixar distrair por movi-
mentos insignificantes dela."(p. 64)

• Livro do Vento

"~ difícil que uma pessoa se conheça se nao co-
nhecer os outros."(po 55)

"Sem o conhecimento dos Caminhos das outras es-
colas, será difícil conhecer a essência da mi-
nha escolao"(po 95)

Livro do Fogo

" a fim de entender as artimanhas dos inimi-
gos, sua t~cnica e seus pontos fortes e dessa
maneira avaliar de que modo a estratégia pode
ser aplicada para derrotar dez mil homenso"(po
79) "Avalie a capacidade do inimigo e se
conscientize dos seus pr6prios pontos fortes."
(po 83) 000 "Observando o espírito do inimigo e
colocando-se na melhor posição, você terá meios
de determinar qual é a disposição real deles, e
movimentar seus pr6prios homens de acordoéom
elao"(ppo 83-4) o •• " 'Tornar-se inimigo' sig-
nific~ ver-se com os olhos do inimigoo"(po 85)
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• Livro do Nada

" você terá que estudar a fundo outras artes
marciais e não se desviar nem um pouco do Cami-
nho do guerreiro."(p. 105)

RIES & TROUT (35) sendo mais rigorosos explanam que:

"Hoje, porem, toda empresa e voltada para o
cliente. Saber o que o cliente quer nao ajuda
muito se urna dúzia de outras empresas já estão
atendendo aos desejos dos mesmos clientes
Para ter sucesso hoje em dia, urna empresa pre-
cisa ser orientada para o concorrente."

Corno se verificou, os autores pesquisados sao de opi-
'nião que a análise da concorrência é fator decisivo para urna
estratégia e consequente obtenção de vantagem competitiva.

A despeito das opiniões de Miyamoto Musashi e Ries &
Trout, o importante é que com a evolução ambient~l, principal-
mente devido ao atendimento de novas necessidades do mercado,
as empresas precisam estar bastante atentasãs ações e reaçoes
estratégicas da concorrência, sob pena de simplesmente ver di-
minuir cada vez mais seus negócios, e chegar até mesmo, ao de-
saparecimento total de suas atividades.

(35)RIES, AI & TROUT, Jack. Marketing de guerra. São Paulo,
1986, pp. 3-4.

McGraw-Hill,
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3.2. Identificação da Concorrência

Pode~se pensar que no estado de monop6lio econSmico nao
haja concorrência. Esta perspectiva, além de ser uma visão

"

"embaçada" da realidade, é ainda, um erro crítico em termos
estratégicos. Quest5es de imp~siç5es legais, de pressSes so-
ciais, de poder e desenvolvimento tecno16gico, de falta de ma-
téria-prima, implicando em quebra de barreira de entrada a
concorrência são alguns dos fatores que podem acontecer. Para
que nao se esteja exposto ~ fragilidade, um modo inteligente
de ver a situação é imaginar que o principal concorrente e a
pr6pria empresa e seu ambiente. Dessa forma a evolução da qua-
lidade de seus produtos/serviços irá implicar numa efetividade
empresarial, através da conquista de novos e diversificados
mercados. Percebe-se, assim, que há wn certo "descolamento"
entre esta visão e a da Economia enquanto ciência pOlítico-so-
cial.

Por outro lado quando se analisa economias capitalis-
I

tas, onde predomina o oligopolismo, o fenSmeno concorrência se
faz presente '.também, não na forma do que estuda a Economia, e

\

sim do ponto de vista dos neg6cios. Recorrendo-se a BERTERO
(36) :

"a evidente que o mercado dos modelos estraté-
gicos não é o mercado absolutamente livre, ra-
cional e competitivo da teoria econSmica clás-
sica •••"(p. 68) "A organização moderna de
oLí.qopó Lí.o , predominante no capi talismo moderno,
embora com regras peculiares, se vista de uma

(36)BERTERO, Carlos Omab. Planejamento empresarial numa época de incerteza.
Revista de Administração de Empresas. Rio de Janeiro, v.20(4), out-dezl
80, pp • 68-9.
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perspectiva clássica não elimina, de forma al-
guma, a compétição entre empresas. E nesta dis-
puta empresas crescem, diminuem, competem por
parcelas de mercado e inegavelmente perecem."
(p. 69) "Portanto, nenhum dos modelos es-
tratégicos é inteligível sem um mercado e sem
competição entre empresas~1I (p. 69)

Assim, na situação comum onde praticamente todos os ti-
pos de negócios possuem concorrentes, seja de forma direta
(concorrência corrente) ou indireta (produtos substitutos,
fornecedores, compradores e potenciais), no chamado mundo dos
negócios, a identificação, ou seja, o correto dimensionamento
da simples pergunta (quem são nossos concorrentes ?) nao e, em
algumas situações de fácil solução. Requer atenção, análise e
seriedade. DRIZIN (37) alerta para dois erros que se pode co-
meter nesta fase: "considerar a concorrência de forma limitada
ou considerá-la de forma vaga e imprecisa".

Em consonância TAYLOR (38) relata que:

"Hoje, por razoes est.ratégicas um dos problemas
mais difíceis é localizar e identificar os com-
petidores. Por exemplo, como saber se um fabri-
cante de lanchas com motor de popa está concor-
rendo apenas contra um outro fabricante deste
tipo de lancha ou contra os fabricantes de to-
dos os tipos de lanchas possantes para passeio;
contra os fabricantes de todos os tipos de bar-
cos, incluindo os barcos a remo, a vela e ca-
noas; contra todos os empreendimentos que ofe-
recem serviços ou produtos recreativos deste

~ (37) DR I ZI". Bo r í s Rob e r t . Uso e a dm ín í s t r?é.?"'-ºda 1ofor.,0,0 .erca00169' ca_50

bre a concorrência. Dissertaç~o de Mestrado, EAESP/FGV, 1982, p. 32.
(38)TAYLOR, D. A. tvlarketing por vantagem ... o , 12.
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tipo; ou contra qualquer tipo de empresa que o-
fereça produtos ou serviços destinados a preen-
cher tempo ou lazer ?"

Entretanto, "em alguns casos os concorrente.s principais
são muito visíveis e facilmente identificados". (39)

Na visão de KOTLER (40), "os concorrentes t~m de ser i-
dentificados, monitorados e administrados para se poder ganhar
e manter clientes leais." ••• "um modo de identificar a con-
corr~ncia e competir com ela e procurar conhecer a posição, o
ponto de vista do cliente".

KOTLER (41) chama atenção de que se deve concentrar em
-empresas onde se concorre em termos de produto-mercado e nao

nas que compõem a indústria, pois "cada mercado de produto t~m
seu conjunto específico de concorrentes e a força de cada con-
corrente varia drasticamente de um mercado para outro". Outra
razão é que "o movimento em direção ao crescimento conglomera-
tivo tirou a nitidez das linhas de mercado entre firmas que se
julgava competir umas com as outras". Comenta ainda que, "mui-
tos homens de negócios concebem seus concorrentes em termos
extremamente limitados; para eles, concorrente é quem fabrica
produto equivalente". (42) Para melhor esclarecer o assunto, o
autor sugere pelo menos tr~s formas de se orientar pela natu-
reza da concorr~ncia:

(39)AAKER, D. A. Developing business ... o . 64.
(40)KOTLER, Philip. Marketing managemeht: _analysis, plannino and control .

New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1984, 15ª ed., o , 82.
(41)KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento e controle.

São Paulo, Atlas, 1974, PP. 333-4.
(42)KOTLER, P. Administra~ão de marketinq ... p. 331.
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• Concorrência Genérica

Ocorre entre todos os produtos capazes de satisfazer à
mesma necessidade básica. A necessidade básica e não a forma
do produto a define. Assim por exemplo, bicicletas, cavalos,
Snibus, trens, carros, motos e barcos concorrem no que se re-
~ere ãs necessidades de transporte ou recreação.

• Concorrência por Tipo de Produto

Existe entre produtos e marcas que tenham, funções simi-
lares. Então as bicicletas comuns, as de várias marchas (velo-
cidades), de corrida, triciclo, de duas pessoas concorrem en-
tre si.

• Concorrência de Empresas

Ocorre quando elas fornecem produtos similares. são
consideradas quatro formas de adversários:

"Concorrentes: os que produzem o mesmo artigo
ou similares.

Rivais: os que produzem artigos diferentes, mas
concorrem ao mesmo dinheiro, ao mesmo tempo, ou
as mesmas necessidades.

Oponentes: os que procuram impedir as operaçoes
da empresa (podem incluir os sindicatos, grupos
de cidadãos; não incluem, necessariamente todos
os concorrentes e rivais).
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Inimigos: os que procuram prejudicar ou des-
truir a empresa 0. "( 43)

Do mesmo modo, STERN & GRABNER (44) propoem que a defi-
nição dos concorrentes deva ser precedida pelo conhecimento e
entendimento da percepção do consumidor ou usuário do grau de
substituição ou permutação entre os prodútos.

Para ROTHSCHILD (45) as perguntas corretas sao: quem
nossos concorrentes agora e quem poderão ser no futuro ?

AAKER (46) também menciona que a análise da concorren-
cia começa com a identificação dos concorr.éntes correntes e
potenciais. Ele define dois modos diferentes de identificar os
çompetidores. O primeiro é na perspectiva da clientela, a qual
é quem faz a escolha entre os competidores (inclui produtos e
serviços substitutos). O segundo modo é baseado nas estraté-
gias competitivas de grupos estratégicos de competidores. "Um
grupo estratégico é um grupo de empresas que possuem estraté-
gia competitiva e características similares."(47)

Com relação ao primeiro modo, duas questões devem ser
levadas em conta, segundo o autor:

- a escolha correta dos clientes que serão pesquisados
e

a associação dos produtos de acordo com contextos ou
aplicações fiteisespecíficas (função).

(43)KOTLER, P. Administração de marketing ... PO. 331-3.
(44)STERN, Louis W. & GRABNER, John R. Competition: its meaning and

and measurement. In: STUROIVANT et alii. Managerial analysis in
marketing. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1970, p. 38.

~

I (45)ROTHSCHIlD, W. E. Competitor analysis ... PP. 58-9.
(46)AAKER, O. A. Developing business pp.64-71.
(47)AAKER, D. A. Developing business P. 67.
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Em se tratanto dos futuros concorrentes, ou potenciais,
eles são vistos por esse autor através de várias fontes:

1. Expansão de Mercado

Empresas similares que operam em outras regiões/países
que podem atuar em nosso mercado.

2. Expansão do Produto

Quando atuam em mercados comuns ao nosso em produtos
diferentes e possuem condições de ampliar sua linha de produ-
tos, tornando-se nossos concorrentes.

3. Integração para Trás

Empresas que são consumidoras de produtos/serviços e
que resolvem "produzir" elas mesmas esses insumos.

4. Integração para Frente

No caso de haver a possibilidade de uma empresa tornar-
se produtora/vendedora de produtos/serviços que dantes nao
prOduzia/vendia, com o fim de ingressar no mercado.
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5. Exportação de Vantagens e Competências

Quando urna empresa de grande porte possui condições de
comprar outra levando para esta suas vantagens e competências.

LEVY (48) "inspirado" em THEODORE.LEVITT (Miopia de
Marketing) (49), escreveu que a ,"compreensão de qual ~ a nossa
classe gen~rica ajuda-nos a definir quem sao nossos concorren-
tes diretos e que outros produtos, de outras classes gen~ri-
cas, 'interceptam' nosso mercado com produtos substitutivos".

ANSOFF (50) vê t.ambém a questão at ravê s das dimensões
do binômio produto-mercado. O trabalho seria, então, "identi-
ficar propriedades específicas e combinações individuais de
produtos e mercados que dão ã empresa urna forte posição con-
correncial", jã que "todos os bens e serviços são passíveis de
diferenciação". (51)

LEVITT (52) propõe, num trabalho mais recente, se falar
ao inv~s de bens e serviços, de tangibilidade e intangibilida-
de de produtos. Assim ele comenta que o importante ~ se saber
o grau de intangibilidade inerente aos produtos.

Sendo mais completo que Ansoff por exemplo e por exten-
so a Levy, Levitt e outros, pois não· consideraram "todos os
'níveis', 'variãveis', 'dimensões', 'estrat~gias' e 'fatores
de influência' pertinentes ao problema" (53), ABELL (54) suge-

(48)LEVY, Alberto R. Estratégia em ação. São Paulo, Atlas, 1986, p. 64.
(49)LEVITT, Theodore. Marketing miopia. Harvard Business Review, j~l - ago/

60.
(50)ANSOFF, H. I, Estratégia empresarial. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil,

o . 93.
(51)LEVITT, Theodore. Marketing sucess through differentiation of anything.

Harvard Business Review, v.58(1), jan-fev/80, p. 83.
(52)LEVITT, Theodore.Mar~eting intangible products and product intangibles.

Harvard Business Review. v.59(3), mai-jun/81, p. 94.
(53)ARAÚJO, Eduardo Borba de.Uma introdu~ão teórica ao modelo de Abel~. Tr~

balho apresentado na 1ª reunião da SPE. mar/83, p. 4.
(54)ABELL, Derek F. Defininq the business: the starding point of strategic

plann_~. Ne w Jersey, Englewood Cli fs, Prentice-Hall, 1980, p . 229.
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re que se deva desenvolver um negócio e assim identificar a
concorrência, através de três dimensões, as quais se afiguram
como a Matriz de Abell:

- grupos de clientes servidos (para quem servir, satis-
fazer necessidades);

- necessidades atendidas (funções, o que atender), e

- tecnologia utilizada (como atender).

-ABELL & HAMMOND (55) explicam que os concorrentes a-
tuais podem ser vistos dentro de duas classes:

(1) Aqueles concorrentes que definem suas atividades de
modo similar à nossa. Significa que eles servem a-
proximadamente os mesmos grupos de consumidores,
procuram atender às .mesmas necessidades, utilizam
tecnologias similares e exibem graus similares de
integração vertical.

(2) são aqueles concorrentes que definem suas ativida-
des de modo diferente das nossas. Tais diferenças
podem ser apresentadas em qualquer uma das três di-
mensoes da Matriz de Abell, além do grau de inte-
gração vertical, ou qualquer combinação destes.

Segundo PORTER (56), integração vertical "é a combina-
çao de processos de produção, distribuição, vendas e/ou outros
processos econômicos tecnologicamente distintos dentro das
fronteiras de uma mesma empresa". Tanto a integração para a
frente como a integração para trás são tipos de integração
vertical.

(55)ABELL, D. F. & HAMMOND, J. S. ~!..rategic ma!,ket planning •.. p , 51.
(56)PORTER, M. E. Estratégia competitiva ..• o . 278.
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Deve-se, ainda, se verificar o estado de abrangência,
como exposto por Abell, com relação às três.dimensões.

, Assim, tal autor (57), vê grupo de consumidores através
de identificações, como por exemplo, geografia, demografia,
classe s6cio-econ6mica etc, ou seja, caracteristicas esp~pifi-
cas, que no "marketing" são chamadas de segIllentos.

Com relação às funções de consumidores pode-se distin-
guir três sub-dimensões. são as funções complementares (quando
a realização de uma está vinculada a outra); funçõe? similares
(cujas realizaçõessã6 similares entre si, exemplo, bater cla-
ras de ovos e misturar ingredientes) e funções não relaciona-
das entre si.

No que se refere à dimensão tecnol6gica, é interessante
visualizar os concorrentes que atendem os mesmos clientes, as
mesmas funções, porém com tecnologias alternativas.

Os concorrentes potenciais devem também ser identifica-
dos. ABELL & HAMMOND (58) apontam alguns fatores que devem ser
examinados:

1. Eles já atendem seus clientes em outras funções/tec-
nologias ,e podem vir sátisfazer sua clientela nas
funções/tecnblogias que voce supre;

2. Eles já atendem as funções que você satisfaz noutros
segmentos e podem vir a entrar em seu mercado;

3. Há possibilidade de integração para frente ou para
trás (também chamados de UPSTRE~1 e DOWNSTREAM); e

(57)ABELL, D. F. Defininq the business ...Cap. 7.
(58)ABELL, D. F. & HAMMOND, J. S. strategic market planning ... p. 52.
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4. Quando há possibilidade de diversificação.

Sobre o assunto, PORTER (59) explana que as atenções
devem ser focalizadas dentro das seguintes questões:

". empresas que não estão na indfistria mas que
podem vir a superar as barreiras de entrada
de um modo particularmente barato;

• empresas para as quais existe óbvia sinergia
por estarem na indfistriai

• empresas para as quais competir é uma exten-
são óbvia da estratégia empresarial;

clientes ou fornecedores que podem vir a in-
tegrar-se para trás ou para frente, e ainda
'prever prováveis fusões ou aquisições'."

Quanto as fontes de identificação da concorrência,
Kotler, Stern/Grabner e Aaker defendem que os clientes são os
principais indicadores. De fato, a clientela é a principal de-
cisora da compra de produtos/serviços. S&a opinião é básica e
converge para o âmago da questão. Já os argumentos de Levy so-
bre a compreensão da classe genértca nao conduz ao método prá-
tico para se identificar a concorrência, entretanto Aaker vai
mais além, pois fornece uma outra opção interessante, que é a-
través das análises das estratégias competitivas de grupos es-
tratégicos.

(59)PORTER, M. E. Estraté~ competitiva ... p. 63.
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Com relação aos critérios de identificação, verifica-se
que Kotler e Ansoff ainda trabalham na visão de produto-merca-
do, diferentemente de Abell/Hammond que são mais analíticos
expondo que a concorrência deve ser identificada pelo estudo
da definição de seus neg6cios, ou seja, do trin6mio grupos de
clientes, funções atendidas e tecnologia empregada além do
grau de integração vertical inerente.

Para a definição dos concorrentes correntes (atuais),
são Abell/Hammond que realizam melhor análise, pois incorporam
as três dimensões já citadas, enfatizando que os concorrentes
de atividades similares (diretos) são aqueles que atendem aos
mesmos vetores do trin6mio e os de atividades cruzadas (indi-
retas) sao aqueles em que algum vetor ou combinação de dois
deles não se assemelham, incluindo, ainda, os conceitos de in-
tegração vertical.

Os autores citados expoem itens relativamente parecidos
para o caso dos concorrentes potenciais. Todavia, denota-se
que Aaker e Porter também tratam o assunto na visão de produ-
to-mercado o que não ocorre com Abell/Hammond. Uma outra dife-
rençaé que somente Porter discorre sobre a questão da quebra
de barreira da entrada na indfistria, tema de "certa" estabili-
dade em função da saturação do nfimero de pontos previstos pelo
Banco Central do Brasil (comentários no Capítulo 8).

3.3. Dimensões de Análise da Concorrência

A primeira questão básica sobre a concorrência (quem
são nossos concorrentes ?) foi evidenciada na seçao anterior.



61

Neste tópico será discutido sobre a segunda questão, qual se-
ja, como os concorrentes competem ?

Serão mostradas, de acordo com alguns autores pesquisa-
dos, as distintas dimens5es de análise para se entender com
mais discernimento os concorrentes.

No intuito de minimizar as consequências de erros de
previsão exigindo um processo de revisão frequente e detalha-
do, PAUL et alii estabeleceram dez atividades específicas para
um planejamento adaptativo ao ambiente, dentre as quais "medir
o mercado total eas participaç5es do mercado competitivo da
forma mais exata possível"(60), através da compreensão da em-
presa de sua posição e atenção/exame de três fatores: as ten-
dências de vendas, do mercado total e da posiç~o relativa de
seus concorrentes.

De forma mais abrangente SAMMON (61) sugere que com re-
lação aos elementos principais da análise da concorrência, de-
ve-se estudar:

a. Estratégias correntes e objetivos de longo prazo

1. Posicionamento estratégico

a. desenvolvimento histórico

b. cultura corporativa

2. Desempenho estratégico

a. financeiro

(60)PAUL, Ronald N.; DONAVAN~ Neil 8. & TAYLOR, James V.Como adequar o pl!
nejamento estratégico à realidade. Revista EXAME. 27.09.78, pp. 44-5.

(61)SAII,MOr~,William L. et ali1. Business cornp et í t or intelligence: methods
organizing and using information. New York, 1984, p. 97.
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b. operacional

.;, I

""":

c. fontes de vantagens comparativas

3. Capacidades e vulnerabilidades organizacionajs
.;" -.:;"

e

funcionais

4. Portfólio dos segmentos dos negócios

5. Características administrativas

b. Estratégias e objetivos de longo prazo

c. Avaliação da rede estratégica

1. movimentos e reações prováveis

2. ameaças a sua empresa

3. oportunidades à sua empresa.

AAKER (62) por sua vez, apresenta seis elementos que
influenciam as ações sobre os concorrentes. O objetivo é en-
tender a vantagem competitiva que sustenta o competidor e an-
tecipar-se aos futuros movimentos estratégicos deles. Tais e-
lementos são mostrados de acordo com a figura a seguir:

,
(62)AAKER, D. A. Developing business ... p. 69.
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Forças e

Fraquezas

Objetivos e
Premissas

Ações sobre os
Competidores

Estratégias Correntes
e Passadas

Organização e
Cultura

Fig. 6 Dimensões de Análise de Concorrência. Extraído
de AAKER,
69.

D. A. - Developlng business ••• p~

STEINER & MINER (63) na determinação de passos para a
formulação estratégica, ensina que se deve agir de duas formas
com relação à concorrência:

Determinar as diferenças dos programas de concorren-
cia, identificando e avaliando:

(1) suas estratégias de desenvolvimento de mercado

(63)STEINER, George A. & MINER, John B. Política e estratégia administrati
va. São Paulo, EDUSP, 198.1, o . 135.
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(2) suas estratégias de desenvolvimento de produto

(3) suas estratégias de apoio de financiamento e ad-
ministrativas

- Traçar o perfil das estratégias dos concorrentes:

(1) traçar o perfil de cada concorrente e estratégia
significativa

(2) comparar as próprias estratégias e as dos concor-
rentes.

ROTHSCHILD (64) apresenta as seguintes dimensões:

11 Quais as estratégias, objetivos e metas cha-
ves dos competidores ?

• Qual a importância do mercado para os compe-
tidores e se eles estão inclinados a conti-
nuar a investir no mercado?

• Quais as forças que os competidores possuem?

• Quais as suas fraquezas?

• Quais as provaveis mudanças nas suas estra-
tégias?

· Quais as implicações das estratégias dos
competidores sobre o mercado, .a indústria e
sobre a própria companhia?"

(64)ROTHSCHILD, W. E. Competitor analysis ... PP. 57-8.
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KING & CLELAND (65) resumem em quatro tópicos de análi-
se da concorrência:

I} Forças e fraquezas

2} Estratégia e postura de risco associado

3) Recursos (financeiros, instalações e equipamentos,
"know-how" administrativo, "marketing" e competência
técnica) no suporte da estratégia

4) Fatores de vantagem competitiva

ABELL & HAMMOND (66) propõem que uma avaLí.açâo de como
os competidores agem está inserida em quatro partes:

1) Quais as estratégias correntes dos competidores ?

2) Como estão seus desempenhos ?

3) Quais sao suas forças e fraquezas ?

4) Que ações/reações deles podem ser esperadas no futu-
ro ?

Sobre a primeira parte eles propoem o seguinte "check-
list";

- Como os competidores definem seus negócios em termos
de grupos de clientes, funções de clientes, tecnolo-
gia e o nível de integração vertical ?

(65)KING, \'1.R. & CLELAND, D. I. ~tra1:J:..9l.~_anning and pol~. New York ,
VNR, 1978, p. 102.

(66)ABELL, D. F. & HAMMOND, J. S. Strategic market planninq ... pp. 52-4.
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_ Qual a missão do negócio como um todo ? Como ele está
sendo administrado (por vendas, crescimento, fatia de
mercado, retorno sobre o investimento, fluxo de cai-

o xa) ?

- Quais os objetivos para cada segmento do negócio ?
. ;"..:

- Qual é o "marketing m~x", políticas de produção, P &
D, compras, distribuição etc ?

- Qual o tamanho do orçamento e sua alocação ?

Com relação à segunda questão os desempenhos dos compe-
tidores deverão ser avaliados em termos de vendas, crescimen-
to, fatia de mercado, lucro, margens, retorno sobre investi-
mento e fluxo de caixa.

As forças e fraqueza, objeto da terceira parte, devem
ser avaliadas comparativamente, incluindo os seguintes fato-
res:

• produtos e qualidade de produtos

• canais de distribuição

• "marketing" e capacidade de vendas

• operações e distribuição física

• capacidade financeira

· administração e recursos humanos

• custos e sua evolução

Finalmente ~queles autores chamam atenção das açoes e
reações futuras que os concorrentes podem vir a adotar, que
deverão ser analisadas sobre dois aspectos: como eles respon-
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derãoãs variações de movimentos do macro ambiente e do merca-
do e de como serao suas reações aos movimentos específicos da
empresa que está analisando a concorrência e das outras con-
correntes~

PORTER (67), considerado pelo autor desta monografia
como o mais completo de todos com relação ao estudo das dimen-
sões da análise da concorrência, evidencia também quatro com-
ponentes de uma análise da concorrência, além de questões cha-
ves, para se chegar a um perfil do concorrente, conforme fi-
gura abaixo:

() que orienta o
concorrente?

o que o concorrente
está fazendo e pode
fazer ?

METAS FUTURAS
A todos os níveis da
administração e em vá/
rias dimensões. I

ESTRAT~GIA EM CURSO
De que forma o negQ
cio está competindo
no momento ?

~ PERFIL DE RESPOSTAS DO CONCORRENTE~
O concorrente está satisfeito com
a sua posição atual ?
Quais os prováveis movimentos ou m~
danças estratégicas que o concor-
rente fará ?
Onde o concorente é vulnerável ?
O que irá provocar a maior e mais ~
feliva retaliação pelo concorren-+----,

I te? I

HIPÚTESES CAPACIDADES
Sobre si mesmo e so- Tanto os pontos for-
bre a indústria. tes com os pontos fra

coso

Fig. 7 - Dimensões de Análise da Concorrência. Extraído
de PORTER, M. E., Estratégia Competitiva .••
p. 62.

(67)PORTER, ~1. E. Estrattf..gl~competitlv8 ... pp. 62-79.
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Dentre os autorespesquisados observa-se claramente
duas evidências relevantes. A primeira é que há uma semelhança
na listagem dos fatores de análise de concorrência, podendo-se
assim, trabalhar com o Modelo de Porter, pois o mesmo incorpo-
ra todas as dimensões contidas nos modelos dos outros autores,
com o diferencial de que Porte r é mais completo, pois trabalha
com a dimensão HIPÓTESES não encontrada nos demais.

Dessa forma optou-se pela metodologia de MICHAEL PORTER
com relação ao desdobramento teórico, simplesmente pelo fato
que foi a literatura com maior abundância e profundidade sobre
o assunto, além de que este autor é considerado na atualidade
um dos mais credenciados no estudo da estratégia comp~titiva
de empresas.

Expõe-se, a seguir, um resumo das dimensões de análise
estratégica explanados por aquele autor.

• Metas Futuras

- Permite prever se o concorrente está ou nao satisfei-
to com sua presente posição e com os resultados fi-
nanceiros, além da probabilidade de o concorrente al-
terar sua estratégia e o vigor de reação a movimentos
macro ambientais e de outras empresas;

- Deve ser analisada em termos de Unidade Empresarial
(que em alguns casos compreende todo o grupo empresa-
rial) e do impacto da empresa matriz sobre as metas
futuras da unidade empresarial de uma companhia di-
versificada.



69

Itens do diagn6stico:

Da .Unidade Empresarial

Metas financeiras, risco, valores ou crenças organi-
zacionais econSmicas ou não-econSmicas, estrutura or-
ganizacional do concorrente, sistemas de controle e
incentivos, sistemas de contabilidade, espécies de
Gerentes e Diretoria Executiva, unanimidade entre a
Gerência e o rumo do neg6cio, compromisso da Direto-
ria, compromissos contratuais, restrições regulat6-
rias, sociais ou governamentais.

Da Matriz

Resultados correntes, metas globais, importância es-
tratégica que a matriz dispensa à unidade em questão,
motivo da entrada no neg6cio pela matriz, relaciona-
mento econômico entre o neg6cio e os outros da ma-
triz, valores ou crenças da alta direção, estratégia
genérica que a Matriz possa aplicar na unidade, tipo
de metas/limitações que na Matriz impõe a unidade em
relação às outras da corporação, planos de diversifi-
cação da Matriz, estrutura organizacional da Matriz,
esquema de controle e remuneração da unidade efetuado
pela Matriz, espécies de executivos recompensados pe-
la Matriz, tipo de recrutamento efetuado pela Matriz,
sensibilidades a fatos sociais e reguladores pela Ma-
triz, ligação emocional com a Unidade.
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• Estrat~gia Corrente

-'Se baseia na identificação da forma de competição do
negócio do concorrente no presente momento e é mais
bem concebida como suas políticas operacionaisj bãsi-
cas como ela procura interrelacionar nas funções.

- Deve ser investigada através do estudo das missões,
objetivos e políticas do negócio, devendo ser usada
na identificação de, por exemplo, estratégias de li-
derança em custos.totais, diferenciação crescente nos
produtos/serviços oferecidos no mercado, segmentação
de determinados grupos de clientes, como se verifica
nos bancos atacadistas e varejistas do mercado brasi-
leiro.

- Este estudo é resultado de um processo analítico dos
pontos fortes e fracos e das ameaças e oportunidades
ambientais da empresa em análise, além de fatores
culturais e expectativas mais amplas da sociedade,
como mostra a figura na pãgina 71.

- Deve-se ainda, procurar analisar o portfólio de nego-
cios da Matriz, através das técnicas possíveis, sendo
interessante usar a mesma técnica empregada pelo con-
corrente.

Esta etapa fornecerá pistas quanto aos objetivos da
Unidade, obtendo-se, também, idéia do esforço de ma-
nutenção da posição competitiva e desempenho finan-
ceiro da Unidade e no tocante à probabilidade dela
tentar alterar sua posição estratégica.

Esclarece-se~ por outro lado, que nao serao discorridas
sobre as técnicas de análise da posição competitiva, ou como
são também chamadas de técnicas de portfólio de produtos/negõ-
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Pontos Fortes e Fracos
da Companhia

Ameaças e Oportunidades da
Indústria (Econômicas e Técnicas)

Valores Pessoais dos Principais
Implementadores

Expectativas mais Amplas
da Sociedade

Fig. 8 - Contexto onde a Estratégia Competitiva é For-
mulada. Extraído de PORTER, Michael E. Estra-
tégia Competitiva. são Paulo, Atlas, 1986, p.
18.

cios, visto que elas sao instrumentos analíticos que dão su-
porte a análise das dimensões estratégicas aqui tratadas. Na
realidade a preocupação do objeto focal deste trabalho e com
relação às dimensões estratégicas de análise e nao com técni-
cas específicas em si, as quais muitas delas servem para ana-
lisar a(s) indústria(s).

A título de ilustração perfila-se um elenco de tais
técnicas de acordo com uma classificação de OLIVEIRA (68):

(68)OLIVEIRA, Ojalma de. P. Rebouças de. Estratégia empresarial. S~o Paulo,
Atlas, 1988, p. 171.
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Técnicas Padronizadas Globais

-'Matriz de portfólio de negócios ou de produtos pro-
posta pelo Boston Consulting Group (BCG);

- Impacto das e$tratégias de "marketing" no lucro-PIMS,
idealizado pelo Marketing Science Inst{tute;

-Atratividade de mercado, e

- Matriz do posicionamento competitivo.

Técnicas Padronizadas Específicas

- Ciclo de vida do negócio/produto;

- Matriz para a determinação do negócio de A.D. Little;

- Modelo retorno/risco;

- Matriz 'de política d~recional da Shell Internacional;

- Modelo de avaliação das possibilidades de negócios de
Mackinsey/GE, e

- Modelo de Lorange.

Técnicas nao Padronizadas

- Matriz de desempenho do produto;

- Anãlise do processo dos negócios;
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- Modelo de massa crítica;

- Matriz de liderança, e

- Matriz do custo valor.

Hipóteses

- Se dividem em duas categorias principais:

• as hipóteses do concorrente sobre ele própr~o e

• as hipóteses do concorrente sobre a indGstria e das
outras companhias que dela participam.

- O exame das hipóteses de todos os tipos pode identi-
ficar tendências ou pontos cegos. Estes sao áreas em
que um concorrente ou não perceberá de modo algum o
significado dos acontecimentos, os perceberá de uma
maneira incorreta ou de forma muito vagarosa. Suas
identificaç5es ajudarão a empresa a identificar movi-
mentos com uma menor probabilidade de retaliação ime-
diata e/ou nao efetiva.

- Itens de diagnóstico:

Crença a respeito da posição relativa (custos, produ-
tos, tecnologia etc); identificação histórica ou emo-
cional com determinados produtos ou políticas funcio-
nais; diferenças culturais, regionais ou nacionais
que afetem o modo como os concorrentes percebem e a-
tribuem significado aos acontecimentos; valores ou
cinones organizacionais; crença na demanda futura e
tendências da indGstria; o que o concorrente acredita
em relação às metas e capacidades de seus concorren-
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tesi em que o concorrente acredita quanto a critérios
convencionais da indústria que não mais refletem as
condições de mercado.

o autor cita algumas pistas, indicadores-chaves para se
examinar as METAS FUTURAS e as HIPÓTESES, que sao o estudo do
histórico do concorrente com relação ao desempenho financeiro,
posições mercadológicas, ãreas de fixaçãd e sucesso, maneiras
de reações a movimentos estratégicos e o estudo da experiência
dos administradores e relacionamento com consultores, identi-
ficando-se, para isso, o histórico funcional da alta adminis-
tração, em carãter pessoal nas suas carreiras, negócios que
trabalharam e estrat~1êas utilizadas, acontecimentos i~portan-
tes que tenham vivid~, anãlise do que eles falaram e escreve-
rim e o tipo e relacionamento de empresas de consultoria, a-
gências de publicidade, bancos de investimentos e outros con-
sultores usados pelo concorrente.

• Capacidades

o estudo dos pontos fortes e fracos do concorrente
determinarã sua capacidade de iniciar ou reagir a mo-
vimentos estratégicos e de lidar com acontecimentos
ambientais ou da indústria que ocorram.

- Itens do diagnóstico:

Produtos, distribuição, revenda, força de vendas, 0-

peraçoes, pesquisa e engenharia, custos, capacidade
financeira, organização, capacidade da administração
geral, portfólio empresarial etc.

Todos os itens deverão ser analisados no intuito de
se responder sobre as capacidades de crescimento,



75

reação, adaptação e poder de permanência dos pontos
acima descritos.

A despeito do estudo destes quatro fatores (METAS FUTU-
RAS, HIPÓTESES, CAPACIDADES e ESTRATÉGIA CORRENTE), o cruza-
mento dos diagnósticos resultará em uma análise crítica dos
prováveis movimentos ofensivos e defensivos de acordo com um
"campo de batalha" selecionado, no caso de haver uma retaliza-
ção. Para isso deverão ser respondidas àlgumas questões:

É provável que o competidor inicie uma mudança estraté-
gica? Quais serão? Com que intensidade e seriedade haverá tais
movimentos ? Em quais aspectos o concorrente está vuln~rável ?
Quais acontecimentos ou movimentos poderão pro~ocar uma reta-
lização? Quais movimentos não provocarão ou o concorrente es-
tará impotente de reagir?



4. MONITORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CONCO~NCIA
(Sistema de Inteligência Competitiva)

Esta parte do trabalho procurou subsídios teóricos no
que se refere ao processo de monitoração ambiental das.infor-
maç5es sobre a concorr~ncia, ou seja, sobre o Sis~ema de Inte-
lig~ncia Competitiva (SIC).

Ser i exposta uma sequ~ncia com os seguintes assuntos:

- Ressaltar a relevância no processo estratégico, da a-
doção de um SIC (4.1);

- Apresentar, a título de fundamentação, os objetivos
(4.2) e premissas (4.3) para a implantação de um SIC;

- Discutir sobre quais bases e parâmetros pode-se es-
truturar este sistema (4.4); e

Expo~ sobre as funç5es principais do sistema, quais
sejam, a coleta, o processamento e a monitoração das
informações sobre os concorrentes (4.5).

4.1. Relevância Estratégica

Para se tomar decis5es acertadas, a fim de que os pla-
nos sejam implementados "e os objetivos atingidos, é preciso



\que as informações sobre o ambiente sejam energia de entrada
(inputs) fundamental.

A análise ambiental e "um processo sistemático que pro-
cura mapear, classificar e examinar as variáveis ambientais
que povoam o ambiente total da organização •••"(69). A composi-
çao do ambiente total da organização pode ser vista de acordo
com o quadro seguinte:

MACRO-AMBIENTE
Variáveis econômicas
Variáveis sociais
Variáveis culturais
Variáveis demográficas

Variáveis políticas
Variáveis tecnológicas
Variáveis legais
Variáveis ecológicas

AMBIENTE OPERACIONAL
. Públicos relevantes externos:

Concorrentes
Consumidores

.Fornecedores
Governo
Sindicatos/Associações
Comunidade

AMBIENTE INTERNO
Públicos relevantes internos
Oferta expandida da organização (relacionamentos internos-ex -ternos)

F'ig. 9 - Adaptação do Quadro Ambiente Total da. Organi-
zação. In: VASCONCELOS FILHO, Paulo de. Análi-
se Ambiental para o Planejamento Estratégico.
Revista de Administração de Empresas. Rio de
Janeiro, v. 19(2), abr-jun. 1979, pp.115-118.

(69)VASCONCELOS FILHO, Paulo de. Análise ambiental para o planejamento es-
t rat é 9 i co. R ev i s t a d e A dm i n i s t raç ã o de Em o r_esa '3 • R i o de J an e i ro, v. 19
(2), abr-junI79, p , 115.
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Certamente num mundo altamente competitivo como o a-
tual, o sistema de informações sobre a concorrência torna-se
questão de essência no jogo empresarial.

KING & CLELAND (70) mencionam que "nenhuma pessoa ou
organização.pode efetivamente operar em qualquer ambiente com-
petitivo sem um entendimento básico daquele ambiente ou sem
informações atualizadas sobre os fatos desse ambiente." Escre-
ve ainda que, "o tipo de informação requerida depende da natu-
reza da empresa., do ambiente competi tivo que ela está inserida
e de muitas outras características da empresa e do ambiente."

A expressa0 "Competi tive Intelligence" (S"istema de In-
teligência Competitiva), hoje em dia tão utilizada no mundo
dos negócios, refere-se a um sistema estratégico de informa-
ções sobre a concorrência, sendo um processo estreitamente li-
gado com os altos propósitos organizacionais, que procura re-
duzir as incertezas e carências para a tomada de decisão a ní-
vel estratégico, através da alimentação à cúpula empresarial
de dados e informações sobre os competidores.

GARDNER (71) explicitando a importância da inteligência
competitiva na administração estratégica, expoe um quadro i-
lustrativo na página seguinte (p. 79).

(70)KING, W. R. & CLELAND, D. I. Strategic planning ... p. 247.
(71)GARDNER, James R. Competitor intelligence: the sine qua non of corpora t e

strategic planning. In: SAMMON, W. L. et alii. Business competitor
p • 15.
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Fig. 10 - Administração Estratégica e Inteligência Com-
peti.tiva. GARDNER, James R. Competitor
Intelligence. In SAMMON, W. A. et alii.
Business Competitor •••, p. 15.

No intuito de fundamentar a efetividade da estratégia
empresarial, apresenta ainda, mais um esquema ressaltando a
import~ncia estratégica da inteligência competitiva, como se
denota na figura à página 80.

FULD (72) define inteligência competitiva como informa-
çõ~altamente específic~e a tempo sobre um concorrente. Para
este autor informaç&es "out-of-date" (atrasada para a decisão)
e muito geral não é "competitive intelligence".

( 7 2 ) FULo , Le o n a r d t·1. Co mp e t i t o r i n t e 11 i 9 e n c e: h o w t o 9e t i t.J. h o w t o use i t .
New York, Wiley, 1985, p • 9.
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Percepções
Empreendedoras

Planejamento
Estratégico/

Implementação

Decisões
Oportunas/

Responsabi Iidades

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Tendências
Ambientais

Análise dos
Competidores

Dinâmica de
Mercado

Fig. 11 - Formulação e Implementação de Estratégia Efe-
tiva. GARDNER, James R. Competitor
Intelligence. In SAMMON, W A. et alii.
Business competitor ••• , p. 18.

o Sistema de Inteligência Competitiva numa empresa uti-
liza-se e interage com um conjunto de atividades, "hardware" e
"software", chamado de Tecnologia de Informação. Esta, segundo
SCOTT MORTON & ROCKART (73) se encontra num estágio chamado de
Terceira Era e se concentra no suporte de informação para me-
dia e alta administração. Argumentam os autores (74) que a
Tecnologia de Informação além de dar suporte às estratégias de
negócios, implicando em resultados de vantagens competitivas,

(73)SCOTT MORTON, Michael S. & ROCKART, John F. Implicatians af changes in
infarmation technology for corporate strategy.Cambridge, Massachusetts,
CISR, WP n.98-SSM-MIT, jan/83, p. 4.

(74)SCOTT MORTON, M. S. & ROCI<ART, J. F. Implications of ,changes ... o . 2.



81

deve ser usada pró-ativamente na geração de oportunidades de
negócios.

PORTER & MILLAR (75) relatam que a revolução da infor-
mação está afetando a competição de três modos vitais: mudando
a estrutura industrial e em consequência os papéis da concor-
rência, criando vantagens competitivas danCio às empresas novas
formas de sobrepor suas rivais ~ na criação de novos negócios
através das modificações das operações da empresa.

"A administração senior das empresas deveria
trabalhar para a criação de um ambiente no qual
a Tecnologia de Informação fosse considerada
como uma arma estratégica." (76)

BENJAMIM & SCOTT MORTON (77), em outro trabalho mostram
que Scott Morton e Rockart, baseados nas conclusões de ALFRED
CHANDLER (78) de que a estratégia define a estrutura organiza-
cional e também em LEAVITT (79) sobre a noção paralela de que
a organização deve ser vista como um balanço de vários compo-
nentes (tarefas, pessoas, tecnologia e estrutura), sugerem um
modelo em que a Tecnologia de Informação é a chave que permite
a direção estratégica e que um importante problema e se encon-
trar ligação entre idéias estratégicas e a aplicação da Tec-
nologia de Informação. Em seguida, apresentam um modelo em que
se pode evidenciar a importância da Tecnologia de Informação
nos processos de direção estratégica, através da ligação com o
ambiente externo (vide figura 12 p. 82).

(75)PORTER, M. E. & MILLAR, Victor E. How information gives you competitive
advantage. Harvard. Business Review, v.63(LI), jul-ago/85, o , 150.

(76)BENJAMIN, RobertI. & SCOTT MORTON, Michael S. Information technolog~:a
strategic oportunity. Cambridge, Massachusetts, CISR n.108-SSM-MIT,dez/
83, o . 16.

(77)BENJAMIN, Robert I. &'SCOTT MORTON, Michael S. Information technology,
integration and organizational change. Cambridge, Massachusetts, CISR
WP n.138-SSM-MIT, pp. 9-12.

(78)CHANOLER, Alfred. Strateqy and structure. Cambridge, Massachusetts, MIT
Press, 1962, PP. 3-16.

(79)LEAVITT,Harold.Applied organizational change in industry. In: Handbook
2...f..~anization. Ch Lc aqo . Rand McNally, 1965, Capo 27.
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Fig. 12 - Estrat~gia e Tecnologia de Informaç6es: Va-
riáveis Chaves. Extraído de BENJAMIN, R. I. &
SCOTTT MORTON, M. S., Information technology
•.• p. 11.

Ratificando a posição da variável N~BIENTE, de acordo
com a figura anterior, a equação de Alfred Chandler (Estrat~-
gia + Estrutura = Eficácia Empresarial) é vista por RICHERS
(80) corno incompleta. Este autor defende a inclusão da variá-
vel ambiental (A), em função de que a Eficácia Empresarial e
função de (A). Portanto, a equação de Richers resulta em (Am-
biente + Estratégia + Estrutura = Efetividade Empresarial).

(80)RICHERS, Raimar. Estratégia, estrutura e ambiente. Rio de Janeiro, Re-
vista de~gministraç.ão de E"mpr.esas, v.21(4), out-dez/81, DD. 21-32.
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Acrescente-se, ainda, que o assunto estratégia e estru-
tura é muito controvertido no que se refere a causas e conse-
quências, existindo autores como GAJ (81) e outros, que defen-
dem que a estratégia empresarial afeta a estrutura organiza-
cional, bem como a estrutura afeta a estratégia.

No Brasil, em f~nção da conjuntura econômica e da con-
corrência, principalmente no que se refere a fatores como Tec-
nologia de Informática, poder de capital financeiro, lobbies,
inviabilidade estrutural de se trabalhar com certos serviços
que nao compensam em termos de custos, está havendo uma ten-
dência de segmentação de mercado. Uma vez definido o enfoque
mercadológico de suas áreás fins, a monitoração da concorren-
cia deveria ser eleita como função altamente especializada e
de nível junto aos pontos da decisão da cúpula ~mpresarial.

4.2. Objetivos

Segundo COLE (82), a monitoração tem uma razão de ser,
ou seja:

" identificar problemas emergentes e obter
informações que nos ajudem a solucioná-los. Es-
sa função é crítica para a sobrevivência orga-
nizacional. Significa que temos de coletar in-
formações e torná-las disponíveis em formas que
garantam que nossa organização seja flexível,
com rápida capacidade de recuperação, e capaz
de responder a mudanças rápidas do meio exter-
no."

(81)GAJ, Luís. Administraçãoestriltégic§.. São Paulo, Ática, 1987, pp.128-
130.

(82)COLE, Robert E. Informação dirigida para um bom desempenho competitivo.
Revista EXAME, nº 375, 29.04.87, p. 38.
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SAMMON (83) ressalta que os executivos muitas vezes se
esquecem da real finalidade de um processo (ciclo) de inteli-
gência, expondo que o esforço no planejamento da inteligência
nao e a coleta de informação, mas o que coletar e para que
prop6sito. Dai sua importância estrat~gica.

Para KING & CLELAND (84), sao seguinte os objetivos:

"1. Ter acesso em tempo viãvel as informações
de forma segura e compreensivel, sobre as
capacidades e opçoes de transformação dos
competidores chaves;

2. Determinar a maneira pela qual as açoes dos
competidores chaves influenciarão os inte-
~esses correntes da organização;

3. Monitorar e prover os estrategistas de in-
formações sobre situações e contingências
no ambiente competitivo e no mercado que
possivelmente possam afetar os interesses
da organização; e

4. Realizar com eficiência e eliminar duplica-
çoes desnecessárias de esforço de coleta,
análise e disseminação de informações sobre
a concorrência, para a organização."

As duas primeiras dizem respeito ãs dimensões de análi-
se sugeridas por Michael Porter. Sobre a terceira (situações e
contingências), na função disseminação,
item 4.5 se dã exemplo de sua aplicação.

que sera exposta no
A quarta, que trata

(83)SAM~1ON, W. L. et a I í í ." Buslness comp.!:..!.ltor ... pp . 93-/L .
( 84 ) K I NG, W. R. & CL EL ANO, D. I. St r a t e o lC P 1a n n ~.'22... p. 2 4 9 •
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da efici~ncia e duplicação de informação,
itens 4.4 e 4.5.

será comentado nos

4.3. Premissas

o uso da informação nas empresas de~e ser precedido de
cuidados constantes, para que seja combatid~~posições muito
comuns, tais como: as organizações tendem a coletar as infor-
maçoes que atendem às necessidades daqueles que t~m poder den-
tro de sua estrutura.

Da mesma forma, a quantidade, muitas vezes, exagerada
de dados pode levar à confusão no processo decisório. O corre-
to dimensionamento e reavaliação do processo decisório sao
funções primordiais dos administradores de empresas. Para COLE
(85) "a maioria das organizações refinemais informações do que
usa, o que sugere o problema de ligar a informação as deci-
soes. Apesar do excesso, os que tomam decisões nas organiza-
ções estão sempre reclamando que ainda não dispõem de informa-
ção suficiente".

De acordo com KING & CLELAND (86) são seguintes as pre-
missas básicas:

1. A "intelig~ncia" ~ essencial para assegurar sucesso
no mercado competitivo;

2. Os mercados atuais estão se modificando tão dramati-
camente que os m~todos informais de vigilância dos
concorrentes estão inadequados;

(85)COLE, R. E. !nformaç~o dirigid~ ... p. 36.
(86)KING, W. R. & CLELAND, D. I. st~~~~~ic plann~~ ... p. 250.



86

3. A confiança sobre m~todos "hit-or-miss" (tentati-
va/erro) para obter tais informações é inefetivo a
longo prazo. O sistema total ~ requerido pelo aper-
feiçoamento dos sistemas de inteligência;

4. Deve ser orientado para ação. Não deve simplesmente
produzir relatórios de dados agregados. Deve prover
os "managers" com informações que indiquem a neces-
sidade para agir e sugerir a ação preferida;

5. As informações sobre os concorrentes devem ser obti-
das de diversas fontes, muitas das quais devem su-
perficialmente parecer não proveitosas;

6. Um sistema de inteligência competitiv~ deveria pos-
suir uma capacidade de segurança e contra-informa-
ção. Esta deveria basear-se em que os competidores
têm sistema similar e que eles podem querer procurar
penetrar no sistema de forma ilegal ou anti-ética; ~

7. Um sistema de inteligência deve ser efetivo sem pre-
cisar reunir t~cnicas ilegais ou anti-éticas de co-
leta de dados.

Tais premissas devem ser assimiladas pelas empresas a
fim de que elas possam competir com maior eficácia. A seguir,
resume-se as premissas listando palavras (expressões) chaves
que dê condições de visualização (vide figura 13 p. 87).

4.4. Estrutura

A monitoração das informações sobre a concorrência tem
um sentido processual e objetivo. Bem ou mal estruturada esta
parte da administraç~o estratªgica ~ sistêmica. Os dados e in-
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Contra-Informação
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Estruturado

Confiável

Orientação
Para Ação

Fig. 13 - Premissas de um Sistema de Inteligência Com-
petitiva.

f6rmes coletados precisam ser geridos de forma a dar resulta-
dos significativos que auxiliem'as decisões da alta adminis-
tração, com direito a "reavaliações em todas as etapas e no
processo como um todo. Entretanto, apesar de ser uma atividade
com grande predominância analítica, ela deve ser trabalhada de
forma holística, nunca perdendo a visão do todo, dos fins, dos
porquês, das inter-relações, dos aspectos mais amplos da em-
presa, tais como missão, filosofia, objetivos e metas, pelo
simples fato de que as organizações sao complexas e mergulha-
das em ambientes complexos, de natureza evolutiva, orgânica e
interativa.

Em seu artigo "Beyond Implementation", MINTZBERG (87)
critica a análise definida de mqdo estritamente racional (sis-
têmico) e reconhece a importância também vital dos modos in-

(87)MINTZ8ERG, Henry. Beyond i~plementation: an analysis of the resistance
to policy analysis. Toronto, IFORS, jun/78, 76pp.
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dos modos intuitivos e não-estruturados para analisar os dados
pertinentes para a formulação de decisões, seja a nível opera-
cional ou mais frequentemente ainda, a nível estratégico.

Para se analisar a concorrência sao necessários muitos
dados. Tais insumos sao conseguidos de muitas formas e de mui-
tas fontes.

AQUINO (88) explica que o "dimensionamento do Sistema
de Informações deve adequar-se ~s características da empresa,
evitando-se extremos, isto é, não caindo na extrema informali-
dade ou num sistema excessivamente sofisticado."

DRIZIN (89) defende que "quanto mais cresce o tamanho
das empresas mais ela necessita de um sistema formal de infor-
mação" •

Certas empresas têm equipes específicas para desempe-
nhar as funções de monitoração. Outras podem ter um gerente de
informações e até mesmo não ter ninguém que cuide~tal area.
Estas últimas provavelmente terão muito mais dificuldades em
definir suas estratégias do que aquelas que possuem algum tipo
organizado de sistema de inteligência competitiva.

Ocorre que toda estrutura formal de monitoração ambien-
tal dentro de uma empresa, é função de alguns fatores tais co-
mo:

" o tipo e o tamanho da organização;

• os sistemas de gerência e planejamento em
prática;

(88)AQUINO, Cléber Pinheiro de. Contrib~Jsões ao estudo da estratégia empre
~ari~. São Paulo, Dissertação de Mestrado, EAESP/FGV, jan/77, p. 39.

(89)DRIZIN, B. R. Uso e administração da ... p , 1.
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• a modalidade de monitoração ambiental dese-
jada; e

os recursos (humanos, técnicos e financei-
ros) disponíveis para operar esta ativida-
de." (9O)

A análise sofisticada da concorrência exige, para ser
efetiva, lianecessidade de um mecanismo organizado-algum tipo
de sistema de inteligência sobre o concorrente-para assegurar
a eficiência do processo" J91), podendo "variar de acordo com
as necessidades particulares da empresa, com base em sua in-
dústria, na capacidade e nos interesses e qualificações de sua
gerência ". (92)

PORTER (93) cita, ainda, que a estruturação do sistema
pode ir desde um grupo de análise da concorrência, o qual faz
parte do departamento de planejamento, a um sistema no qual o
estrat~gista faz tudo isto de modo informal, ou até mesmo nao
haver ninguém responsável por essa atividade.

Sabe-se, contudo, que as empresas que possuem departa-
mento de "marketing", incumbem, funciot1a~mente um funcionário
ou uma equipe que, acumulando muitas vezes Outras funções, ge-
renciam e executam as funções de inteligência competitiva.

Incluem-se muitas vezes nesta atividade, pessoas que
agem funcionando como uma fonte de informação, através de múl-
tiplas atividades externas à organização, tais como: conferên-

(90)GOODRICH, Robert' stuart. Monitoração do ambiente externo: uma necessid~
de para as organizações tecnológicas. Rio de Janeiro, Revista de Admi-
n i s t r as ã o d e Emp r e s as, v. 27 ( 1 ), j a n - ma r /87, o . 8.

(91)GOODRICH, R. S. Monitoração do ambiente externo p. 8.
(92)GOOORICH, R. S. Monitoração do ambiente externo o , 8.
(93)PORTER, M~ E. Estrat~gía competitiva ... o , 83.
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cias, reuniões com profissionais de outras empresas etc, o
qual denomina-se de "Gatekeeper".

VASCONCELOS FILHO (94) explicitando o processo de for-
mulação e implantação do.planejamento estratégico, mostra que
com relação a fase de análise ambiental para questionamento
estratégico, a alta cúpula empresarial deve participar também
do processo, se possível com apoio de consultoria, através da
coordenação de um GSP (Gerente de Serviços de Planejamento) e
demais pessoas envolvidas no processo.

AAKER (95) defende que 11um sistema formal, ainda que
simples, de informações pode aumentar a efetividade do esforço
de pesquisa e se encarrega de dificultar a perda de informação
na empresa".

ser
Para se classificar os tipos de monitoração que podem

efetuados nas organizações, recorre-se a GOODRICH (96), o
fazendo uma adaptação de um recente trabalho de VAN WYKqual

(97) , discutiu os vários modos do processo em função de meto-
dologias e técnicas:

(94)VASCONCELOS FILHO, Paulo de. Afinal, o que é planejamento estratégico.
Rio de Janeiro,Revista de Administração de Empresas, v.18(2), abr-jun/
78, p . 12.

(95)AAKER, O. A. Oeveloping business ... p. 128.
(96)GOOORICH, R. S. Monitoração do ambiente externo ... p. 6.
(97)VAN WIK, R. J. panoramic scanning for the technological environment. Te

chnovation, 2, 1984, pp. 101-20.
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MODALIDADE METODOLOGIA T~CNICAS

- PA..~ORÂMICA

· Informal Observação Não-Estru-
turada

Inte1ig~ncla Nativa

• Formal Observação Estru.turada Procedimentos de Vi-
gi1ância
cionada

Não-Dire-

- FOCALIZADA

• Informal Monitoração de Áreas
Selecionadas

Procedimentos de Vi-
gilânci~ Direcionada

• Formal Sondagem em Profundi-
dade das Áreas Sele-
cionadas

Análise dos Padrões
e Tend~ncias

Fig. 14 - Classificação das Modalidades de Monitoração
Ambiental. Extraído de GOODRICH, R. S•• Moni-
toração do ambiente externo ••• p. 6.

• panorâmica Informal

Considerado um tipo passivo de observação, havendo pou-
co esforço e ausência de critério na seleção das fontes de in-
formações, dependendo em grande parte da intelig~ncia nativa

, das pessoas envolvidás.
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• panorâmica Formal

Abordagem mais ativa de observação, utilizando-se de
critérios específicos de seleção de informações, e a nível
não-direcionado (amplo), com ênfase na detecção e classifica-
ção dos dados relevantes para a empresa.

• Focalizado Informal

Atividade de procura direta, com vigilância direciona-
da, e pessoal dedicado.

• Focalizado Formal

Mais alto nível de estruturação de monitoramento de uma
organização. Localiza, acompanha informações implicando em
componente analítico sofisticado, pois estabelece padrões de
comportamento dos sinais seguidos, definição de tendência/e-
ventos emergentes a partir desses padrões de desenvolvimento
de hipóteses sobre suas consequências potenciais para a orga-
nização.

Portanto, possivelmente nao há uma fórmula de se estru-
turar um SIC. Existem variáveis chaves que podem se combinar
de formas diferentes de empresa para empresa em qualidade e
quantidade. Não se chegou a detalhamento de parâmetros para
se estruturar tal sistema pelo simples fato de que não se cre
que ainda a literatura, ou os autores, se preocuparam com es-
te assunto a este nível e nem seria objeto deste trabalho.
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Espera-se que em função de uma definição correta de
miss5es, objetivos e politicasem função da auto-análise e es-
tudo ambiental, a estrutura de tal sistema fique mais clara e
de melhor sentido.para definição e implantação.

4.5. Funç5es

Existe uma diferença entre os conceitos de dados, inte-
lig~ncia e informação. Para DRIZIN (98):

"Dados sao fatos brutos, nao processados. In-
formação e fato processado e colocado em um
contexto significativo, que permita chegar a
conclus5es e/ou decis5es. Dados processados le-
vam à informação. Informação processada leva à
decisão." (p. 2) "Os dados (fatos ou nume-
ros) somente se transformam em informação quan-
do selecionados, agrupados, analisados, inter-
pretados e expresso de tal forma que evidenciem
sua importância em um determinado problema em
estudo."(p. 11)

Como se denota, esta atividade, por ser sist~mica, so
deverá vir a ~xito se existir na empresa uma estrutura minima,
centralizada ou descentralizada, formal ou informal, própria
ou contratada, sofisticada ou simples, a qual se denominará de
sistema de intelig~ncia competitiva.

S~~ON (99) chama atenção de que intelig~ncia é dife-
rente de informação. Esta é o material do processo de inteli-

(98)DRIZIN, B. R. ~so e administraçêo ~!...pp. 2-11.
(99)SAMMON, W. L. et alii. Business comnetitor ... p. 94.
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g~ncia. Para este autor "intelig~ncia ~ o processo analítico
que transforma dados desagregados sobre competidores em conhe-
cimento estrat~gico relevante, acurado e utilizável sobre a
posição,- -desempenho, capacidades e intenções da concorrên-
c í,a " •

Existem alguns crit~rios básicos sobre informação no
que se refere ãs características inerentes:

• Economicidade

Sua produção ~ função de urna relação custo/benefício
menor que a unidade (01), ou segundo critérios pr~-estabeleci-
dos.

• Adequação a Níveis Hierárquicos

Deve-se observar a finalidade e o usuário da informação
para que seu objetivo seja cumprido. A alta administração deve
receber informações compatíveis (estrat~gicas).

• Oportunidade Tempo/Lugar

As informações devem ser usadas e produzidas no lugar
certo e no momento certo.

• Correção ou Precisão

Em alguns casos a informação basta apenas ser correta
(aproximada, a nível de ordem de grandeza), noutros deve ser
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precisa (menor nível de detalhe). Normalmente não deve haver
tanto rigor de detalhes em informaç5es estrat~gicas.

· Relevância

Diz respeito ao grau de significância, a importância de
sua busca para a tomada de decisão.

• Comparatividade

Referência a algum padrão ou a algum objetivo pr~-de-
terminado.

• Tendência

Se refere a uma projeção do comportamento atual no fu-
turo, baseando-se tamb~m em observaç5es de fatos passados.

• Excessão

As informaç5es sao mais apropriadas quando indicam mu-
dança de comportamento. Fatos repetidos não precisam ser ne-
cessariamente informados. !, então, relativo com a relevância.
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Padronização/Adaptação

Informação padronizada significa que ela é geral, repe-
titiva e de custo menor. Informação adaptada corresponde que
ela é individual, ocasional e de custo maior.

• Confiabilidade

~ a base para a tomada de decisão segura, podendo im-
plicar em consequências desastrosas quando se refere a deci-
sões estratégicas.

Na literatura sobre sistemas de informações, inteligên-
cia, tecnologia de informações ou outras expressões que se re-
firam ao assunto~ autores tratam de escrever sobre as funções,
etapas, passos ou ciclos querendo expressar as diversas fases
por que passa o processo de inteligência nas empresas. Apre-
senta-se a seguir alguns modelos de sistemas de informação.

AQUINO (100) relata que:

"Em linhas gerais um sistema de informações de-
ve possuir as seguintes etapas:

- definição dos objetivos;

- identificação do ambiente externoi

- identificação e classificação dos subsistemas
'relevantes i

(100)AQUINO, C. P. de. Contribuições ao estudo ... p. 35.



97

- identificação das fontes de Informação e co-
leta de dados;

- análise e recomendação;

- revisão; e

- controle."

AAKER (101) desenvolveu seis passos na formulação do
sistema, os quais apresenta-se a seguir:

1. Áreas necessárias de informação (o que está se que-
rendo coletar);

2. Fontes de Informações (onde se poderá obter);

3. Participantes (quem participará do processo);

4. Administração da Ta,refa de Pesquisa de Informações;

5. Arquivo de Informações; e

6. Disseminação de Informações.

OLIVEIRA (102) delineia diretrizes para um Sistema de
Informações Estrat~gicas (SIE). são explorados seis aspectos
básicos para o ~dequado atendimento das necessidades de infor-
mações da alta administração:

• Identificação e definição de necessidades (de propo-
sitos estrat~gicos atuais e potenciais);

(101 )AAKER, D. A. Developin~.I:!sine~ ... Capo 6.
(102)OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empresarial ... p. 134-41.
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• Geração e arquivamento de informações (envolve a co-
leta de dados) ;

Disseminação dos dados;

• Utilização dos dados (incorporação dos dados ao pro-
cesso decisório); e

Retroalimentação dos dados informações.

.
PORTER (103) traça um sistema de inteligência sobre o

concorrente o qual se apresenta na figura à página 99.

Entretanto, para efeito de resumo, pode-se agrupar um
sistema de informações sobre a concorrência propriamente em
três fases principais: a coleta de dados, o processamento de
dados ea disseminação (comunicação ao estrategista).

A seguir se fará um breve relato sobre tais fases•

.• Coleta de Dados

Esta etapa inicia com a escolha do "mix" relevante das
fontes de informação (sources) e dos agentes de coleta
(collectores), os quais podem ser formados por pessoas inter-
nas à empresa e/ou contratadas externamente. Ela inclui a di-
reçao, a preparaçao e transmissão do plano de coleta (com me-
tas e objetivos) para aquelas pessoas e agências responsáveis
pela obtenção dos dados.

(103)PORTER, M. E. Estraté~competitiva ... p. 83-5.



1 99I Coleta de Dados de Campo r Coleta .de Dados publicados Ir I
Foriies Fontes Artigos

Jornal nas localidades dos
concorrentes

Anúncio classificados
Documentos do governo
Declarações da Diretoria
Relatório dos analistas
Respostas às agências

governamer.tais e
regulatórias

Regist ros de patentes
Acordos judiciais
Etc.

Força de vendas
Pessoa! de engenharia
Canais de distribuição
Fornecerlores
Agências de pubiicidade
Pessoal con tratado dos

concorrentes
Reuniões profissionais
Associações comerciais
Firmas de pesquisa de

mercado
Engenharia de mudança
Analista de mercado
Etc.

Opções
Contratar serviços de informação sobre os

concorrentes
Entrevistar pessoas que têm contato com os

concorrentes
Formulários para relatar acontecimentos básicos

dos concorrentes a uma central de informações
Relatórios regulares sobre a situação dos

concorrentes exigidos por gertmcia selecionada

Cornpilaçâo :

dos Dados 1-

Opções
Arquivos sobre concorrentes
Biblioteca do concorrente e designação de uma

bibliotecária ou de um coordenador da análise
da concorrência

Surnar ização dJS fontes
Catalogaçiio por computador de fontes e sumários

Catalogação

dos Dados

Opções
Classificação dos dados pela confiabilidade da

fonte
Sumários dos dados
Resumo dos relatórios anuais dos concorrentes
Análises financeiras comparativas trimestrais dos

concorrentes mais importantes
Análise relativa da linha de produtos
Estimativas das curvas de custos e dos custos

relativos dos concorrentes
Demonstrativos financeiros "pro forma" dos

concorrentes sob diferentes cenários da
economia, preços e condições competitivas

álise de
densação

-.- __ --1

Opções
Compilação regular para os principais gerentes
Informativo regular dos concorrentes ou

relatórios da situação
Relatórios constantemente atualizados sobre os

concorrentes
Resumos sobre os concorrentes no processo de

planejamento

Comunicação ao
Estrategi sta

'----

Análise da Concorrência para a

Formulaçâo de Estratégia

Funç5es de um Sistema de Inteligªncia sobre o Con-
corrente. Extraído de PORTER,M. E. r Estratégia Com-

titiva ... p. 84.

Fig. 15



" " 100

KOTLER (104) explica que os executivos apresentam uma
variedade de estilos de aquisição de informações, no qu~ se
refere a: preferências quanto a fontes, apetites de informa-
ção, eficiência de coleta, aceitação crítica de informação e
interesse pela aquisição de informação variando com o tempo.

FULD (105) considera que as fontes ~e informações podem
ser de duas formas: a básica e ~ criativa. A primeira é aquela
em que a relação dado-fonte já é conhecida, normalmente para
informações de fácil alcance. Como exemplo, se um banco quiser
o valor do lucro líquido de um concorrente, ele poderá consul-
tar uma demonstração de resultados num jornal ou revista espe-
cífica.

Entretanto, se não há condições de acesso, de composi-
ção de dados ou inexistência de fonte específica, a solução é
criar ou estruturar uma forma de obter esta informação, seja
através de um estudo histórico, uma extrapolação, em entrevis-
tas com pessoas envolvidas no p~ocess.0 alheio etc. Este autor
classifica ainda as fontes de informações em primárias (origi-
nais) e secundárias (reproduzida ou interpretada da fonte pri-
mária) •

As fontes de informações também podem ser classificadas
em internas e externas. A maioria dos autores aconselham um e-
xame sobre a concorrência nas fontes constantes da própria
companhia, nas diversas áreas funcionais, ou unidades de negó-
cio, bem como da biblioteca de negócios (business library) que
a empresa possui sobre a concorrência.

Como fontes externas ("outside competitor information")
pode-se ter aquelas externas ~ concorrência ou aquelas inter-
nas a concorrência. Como exemplos da primeira, tem-se fornece-

(104)KOTLER, P. Administração de marke~ ... p. 412.
~ 105),ULD, L. t<. Competitor intellioence ••• oo , 19-2D.
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dores, clientes, distribuidores, reportagens, agências publi-
citárias etc. No segundo caso seria qualquer fonte própria ou
primária da companhia concorrente que se pudesse ter acesso.

Outra classificação é com relação a fontes "amigáveis"
e "não amigáveis" do concorrente. A primeira seriam aquelas
fontes em que estivessem se relacionando bem com o concorren-
te: clientes, fornecedores, distribuidores, agências governa-
mentais etc. A segunda seriam todas as fontes que de uma forma
ou de outra, no passado ou atualmente possuem "q~eixas" ou es-
tão em "questão" com o conCorrente.

Entretanto a classificação utilizada na pesquisa e a
mais geral, sendo inclusive fornecida por Michael Porter, ou
seja, as fontes de dados podem ser de campo ou publicadas.

KOTLER (106) sugere três formas de se melhorar as ati-
vidades de coleta de "inteligência", quais sejam:

• Através dos homens de venda;

• Através do incentivo a outros agentes da empresai e

• "Compra" de informações sobre os concorrentes de em-
presas de pesquisa.

No que se refere a confiança e precisão das fontes e
dados coletados, SAMMON (107) mostra um esquema útil para se
poder realizar uma avaliação c1assificatória:

(106)KOTLER, P. Administração de marketing ... PP. 421-425.
(107)SAMMON, W. L. et al1i. Business competitor ... pp. 224-25.
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CONFIANÇA NAS FONTES DE
INFORMAÇÃO

EXATIDÃO DA INFORMAÇÃO

A. Completamente confiável 1. Confirmado por outras
Fontes

B. Frequentemente confiável
/'.•... ; .

2. Provavelmente ve~dade
, .. :

C. Razoavelmente confiável 3. Possivelmente verdade

D. Não frequentemente confiável 4. Duvidosamente verdade

E. Não confiável 5. Improvável

F. Confiabilidade nao pode ser
julgada

6. Veracidade nao pode ser
julgada

Processamento de Dados sobre a Concorrência

Nesta fase pode-se incluir os módulos de posicionamento
(compilação, catalogação e arquivo) e de análise das informa-
ções. Os dados são agrupados, combinados e transformados em
informações. Para isso são necessários que sejam realizadas
comparaçoes, exames críticos e tratamentos analíticos e esta-
tísticos. Podem ser desenvolvidos modelos, hipóteses, justifi-
cativas/explicações/recomendações e conclusões para o norteio
de uma decisão estratégica.

OLIVEIRA (108) expoe que se deve observar os aspectos
de relevância, consistência, urgência, confiabilidade e preci-

(108)OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empres8nal_ ... p , 138.
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sao, bem como interpretar e transformar estes dados informa-
çoes gerenciais, facilitando o processo decisório.

~. uma atividade em que normalmente muito mais tempo e
gasto na compilação, catalogação e arquivo do que na tarefa de
analisar e reexaminar os dados.

As primeiras etapas deveriam, quando possível, ser rea-
lizadas num nível mais baixo da estrutura da empresa, deixando
a tarefa de análise propriamente dita a pessoas altamente en-
volvidas com os estrategistas da empresa.

Neste estágio, é requerido uma maior atividade intelec-
tual de amplitude e exame diversificado, realizados através de
elementos conflitantes das informações para se achar o signi-
ficado estratégico no fluxo de dados disponíveis.

A compilação dos dados pode ser efetuada através de
instrumentos, tais como formulários de apoio, .fichas analíti-
cas, fitas magnéticas, gravador e terminal de computador.

A forma de compilação irá depender muito do objetivo da
pesquisa, sendo as mais comuns por divisão funcional, por fun-
ção administrativa (marketing, finanças etc), por assunto es-
tratégico e outras. Pode-se contar ainda nesta fase com empre-
sas prestadores de serviços no apoio à compilação, mas em fun-
çaode que muitos assuntos, que por força de regra, são sigi-
losos, o comum é a empresa. procurar suprir sozinha essa neces-
sidade.

Na fase de catalogação, o que chama mais atenção é o
sistema de arquivamento de dados. Por vezes será realizado por
concorrente, por tipo de dado etc. Muito importante ta.mbém são
a.spessoas que tiabalharão nesta etapa e a tecnologia/estrutu-
ra utilizada.

Um aspecto importante é que a fase de catalogação deve
ser orientada por formas criativas porém de sentido econômico,
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visto que deve auxiliar o enfoque analítico em modelos mais de
atividade da concorrência do que detalhes sem importância,
pois o relevante ~ a direção, a tendência não posicionamento

"de decimais, por exemplo.

As fases de compilação e catalogação podem ser conside-
radas como um processo de filtragem das informaç6es coletadas.

As dimens6es de análise basicamente foram vistas no Ca-
pítulo 3 (dimens6es), devendo acrescentar-se que ~ função crí-
tica do processo e deveria estar vinculada a alta cúpula da
empresa.

As t~cnicas de análise competitiva deverão ser aciona-
das nesta fase.

Segundo GOODRICH (109) esta fase consta de:

Avaliação da significância para a organização de cada
item selecionado;

- A identificação de padrões que parecem estar se de-
senvolvendo no ambiente;

- A interpretação do significado desses padrões de e-
ventos e tendências;

o desenvolvimento de hipóteses sobre as consequências
potenciais desses eventos/tendência para a organiza-
çao;

- O descobrimento de outros sinais no ambiente, que po-
dem ou não confirmar esses padrões e sua significân-
cia para a organização; e

(109)GOODRICH, R. S. MonitoraçBo do ambiente externo ... p. 7.
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o descarte de sinais falsos e hipóteses desacredita-
dos, através da emergência de padrões subsequentes.

Disseminação (Comunicação ao Estrategista)

"Nesta etapa o resultado ("intelligence product") das
fases anteriores e disseminado aos estrategistas para que um-
novo sistema seja alimentado, ou seja, o decisório.

Corno faz parte de um processo de comunicação, alguns e-
lementos se fazem presentes:

- A fonte (que e o próprio SIC);

- A mensagem (ou a "intelligence");

- Os meios de comunicação; e

- Os receptores (estrategistas).

A situação normal é que todo o sistema seja ativado em
suas partes. Entretanto, em algumas ocasiões, a superior admi-
nistração não pode esperar por análises mais sofisticadas, de-
vendo assim os dados coletados serem enviados (de imediato) a
urna reunião de diretoria.

Com relação aos meios, muitas formas podem ser eviden-
ciadas: relatórios, telefonemas, fitas magnéticas, terminais
etc e inclusive, o verbal. Tais comunicações devem ser conci~
sas e sempre que possível padronizadas para não haver perda de
tempo em decodificar aquela mensagem do SIC.

A periodicidade dos diversos assuntos sobre a concor-
rência é muito importante e está estreitamente ligada com os
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fatos ambientais. Assim, a necessidade é que orientará essa
questão. De uma maneira geral os relatórios sobre a concorren-
cia são mensais.

Deve~se observar que esta etapa encontra algumas bar-
reiras para sua consecução eficaz da tomada de decisão. Se
houver distanciamento hierárquico entre o SIC e os estrategis-
tas, o processo de comunicação pode sofrer com isso. Outros
problemas cruciais são os atrasos das informações, o errado
dimensionamento de informação ém quantidade e adequabilidade
(utilidade) e cuidados com as formas de apresentação das in-
formações.

SAMMON (110) propoe um modelo para estruturar a disse-
minação e o uso das informações sobre a concorrªncia, desen-
volvendo um conjunto integrado de relatórios ou dossiªs
(briefs), o qual pode ser visualizado de acordo com a figura ã
página 107 .

• Informações Rápidas ("SPOT")

Informações para satisfações de necessidades "ad hoc",
normalmente comunicada através de telefonemas ou memorandos •

• Pesguisa de Base (~ase Case Inte1ligence)

t um exaustivo estudo de caso, cobrindo todos os aspec-
tos possíveis da organização concorrente, suas unidades de ne-

(110)SAMMON, W. L. et alii. Business competitor ... pp. 132-42.
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Rede
Estratégica.

Relatórios Periódicos

Pesquisa de Base

<q------------Informações Rápidas ----------~ ••.I:>o

Fig. 16 - Pirâmide da Inteligência: Processamento e
Disseminação. Extraído de SAV~ON, w. L. et
alii. Business competitor ••• p. 133.

gócio, divisões funcionais e o maior alcance possível da iden-
tificação das capacidades (forças e fraquezas), desempenho e
direcionamento estratégico. É considerada a pesquisa central
da pirâmide da inteligência. Seu formato de apresentação pode
ser computadorizado e de distribuição muito limitada •

• Relatórios Periódicos ("periodic Reports")

De produção trimestral ou semestral, ele provê um resu-
mo rápido sobre as atividades dos concorrentes. :t; útil veículo
para organizar e estruturar fluxos de rotina dos dados dos
concorrentes. Deve ser incluído as atividades e tendências, a
identificação de fatos novos sobre a concorrência e ser efe-
tuado resumos rápidos comparativos do desempenho empresarial.
Tais relat6rios servem de atualizaç~o ~ Pesquisa de Base. Deve
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ser escrito em formato sumário, utilizar-se do máximo numero
de matrizes, tabelas e gráficos, possuir análises sumárias e
ter distribuição menos limitada.

. Rede Estratégica ("StrategicNet Estimates")

t a mais crítica e a mais difícil de se desenvolver.
Deve conter informações completas quanto possível da concor-
rência:

- Forças e fraquezas;

- Objetivos operacionais;

Posições estratégicas e desempenho competitivo; e

Prováveis cursos de açao e reaçao dos concorrentes.

Quem poderá usá-la é apenas a alta cúpula da empresa, e
deve ter distribuição limitada a apenas no nível estratégico.
Deve ser clara e concisa e de circulação semestral ou até mes-
mo de base anual e fazer parte do planejamento estratégico
corporativo e de unidades de negócio.

Todos os autores aqui apresentados convergem de uma
forma ou de outra para um ciclo comum. Sem o desmerecimento da
relevância de nenhuma função sobre outra e do processo como um
todo, muito importante é se ter clara idéia de quais sao os
objetivos a atingir, para se poder analisar com mais fundamen-
tos as informações coletadas.

Sendo o Brasil carente e pobre de informações, por es-
tarem dispersas, sem condensação, com poucas fontes formais,
acredita-se que um dos problemas gravíssimos enfrentados pe-



109

las empresas deva ser a busca de informações com custos com-
pensatórios, por conseguinte a função coleta é muito sacrifi-

..cada ,

A função processamento é estrutural e depende de fun-
cionários capacitados, utilizando-se de técnicas .modernas e e-
quipamentos eletrônicos.

,.
A função disseminação é fruto das oritras duas, mas fun-

damen~almente da vi~ão estratégica da c6pula organizacional no
processo de tomada de decisões.



Antes de se apresentar os resultados da pesquisa, a-
chou-se interessante incluir um capítulo que tratasse de in-
formações do tipo de organizações que se investigou.

Isto nao seria possível sem o esclarecimento de ques-
tões sobre o Sistema Financeiro Nacional (itens 5.1 e 5.2),
passando pelas funções de um banco comercial, além de como se
deu o processo de concentração/conglomeração financeiro, ace-
lerado a partir de 1964.

Evidencia-se, ainda, sobre o estágio tecnológico de in-
formatização dos bancos (5.2), suas estratégias mercadológicas
de atuação (5.3), e finalmente um tópico sobre vários indica-
dores de concorr~ncia bancária no Brasil, os quais foram res-
saltados pelo autor (5.4).

5.1. Sistema Financeiro Nacional (SFN)

5.1.1., Introdução

As comunidades apresentam geralmente indivíduos e seto-
res portadores de excedente financeiro, mesmo que em sentido
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temporal, ou seja, devem mais do que possuem em sentido abso-
luto mas são superavitários em sentido relativo.

Como exemplos, algumas pessoas devem uma grande soma ao
.Governo através do financiamento da casa própria, porem sao
poupadores mensais, correspondente a uma parte ou toda~~o lí-
quido entre suas receitas e despesas mensais. Tais comunidades
também apresentam indivíduos ~ setores que têm déficit finan-
ceiro, dispêndios maiores que a renda corrente, necessitando
de recursos para fazer face à cobertura de tais gastos, que
podem ser de consumo ou de investimento.

A intermediação financeira surge, então, como forma de
compatibilizar os processos de poupança-consumo/investimento,
através de mercados financeiros organizados. Ela resulta das
atividades de instituições específicas na adequação do mercado
de agentes tomadores e ofertadores de recursos. Ao composto
·dessas instituições e leis inerentes, através de suas relações
com a sociedade denomina-se de sistema financeiro.

5.1.2. Criação e Objetivos

O desenvolvimento do sistema financeiro no Brasil cor-
responde à própria história da evolução e variação do estoque
de ativos financeiros domésticos e das transações econômico-
financeiras com outros países.

No início do século o País contava praticamente com pa-
pel-moeda em circulação, uma pequena parte em depósitos bancá-
rios e de reduzida quantidade de ações em poder do público,
satisfazendo uma situação ainda pré-capitalista.

A economia brasileira evoluiu desta fase, passou por um
período de substit~ição das importações e chegou aos dias a-
tuais representada por um modelo de Estado tecnoburocrático-
capitalista, não deixando, é claro, de ser uma economia subde-
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senvo1vida industrializada. Tais fases marcaram e definiram as
relações financeiras nacionais.

BRESSER PEREIRA (111) no exame da economia brasileira
explanou que.:

"No início foi uma economia capitalista mercan-
til-especulativa. Neste século, principalmente

ca partir de 1930, tornou-se uma economia capi-
talista industrial. Mas praticamente saltou a
etapa competitiva do-capitalismo industrial e
tornou-se uma sociedade capitalista monopolista
de Estado, caracterizada pela predominância das
grandes empresas nacionais e multinacionais e
do grande Estado regulador e produtor."

Em correspondência, BRANDÃO (112) cita que:

"Os Sistemas Financeiros sao organizados e re-
estruturados em função dos diferentes graus de
desenvolvimento das economias, ao longo dos
seus diferentes estágios, procurando alocar -
através da moeda - recursos financeiros dispo-
níveis, de modo a beneficiar os setores produ-
tivos carentes desses recursos."

A desorganização do mercado financeiro no Brasil, moti-
vada pelo crescimento dos índices inflacionários, a m~nutenção
de um teto de remuneração para as aplicações financeiras (lei
da usura) e outras razões, implicaram, com os aspectos políti-

-
(lll)BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Economia brasileira: uma introdução crí-

tica. 2ª ed. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1982, o , 11.
(112)BRANDÃO, Carlos. EstrutuE..? Funcional do sistema financeiro nacional.

Palestra realizada na Escola Superior de Guerra. Brasília, jun/79, p.5.
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cos envolvidos, numa retomada, organização e modernização do
sistema financeiro.

Assim é que a legislação federal deu origem ao Sistema
Financeiro Nacional (SFN), através da Lei da Reforma Bancária
(1964) e da Lei do Mercado de Capitais (1965), seguidas de uma
extensa e variada regulamentação.

Diversas instituições de suma importância n~ciona1 já
haviam sido criadas numa fase anterior ã estrutura do SFN
(1964/65;. Como exemplos, a SUMOC (Superintendência da Moeda e
do Crédito), atualmente Banco Central do Brasil, criada em
1945 com funções normativas de caráter monetário .e creditício,
antes desempenhadas pelo Banco do Brasil. Ela exercia supervi-
sao e controle do mercado monetário, atuando em conjunto com o
Banco do Brasil e as demais funções executivas de Autoridade
,Monetária.

o BNDE, atual BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) que complementa o capital necessário no
que se refére a crédito de longo prazo, foi outra instituição
de caráter de alta relevância nacional. O processo de substi-
tuição de importações foi financiado incialmente através de
capitais nacionais/estrangeiros sob estímulos de incentivos
fiscais e cambiais.

A nova legislação favoreceu a criação de toda uma va-
riedade de novos ativos financeiros (a letra de câmbio foi in-
troduzida no final da década de 1950), como por exemplo, as
cadernetas de poupança e novos títulos da dívida pública,_além
da instituição da correção monetária, mecanismo corretivo (ou
com intenção de ... ) da desvalorização da moeda em função do
fenômeno inflacionário.
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De acordo com BORNHAUSEN (113) tal legislação atendeu a
múltiplos objetivos, dentre os quais:

',''''.

"o de consagrar a t~cnica financeira de distii-
buição da poupança efetiva da sociedade entre
as diversas possibilidades de investimento."

Acrescenta ainda que o sistema permitiu:

"um elevado nível de produção, mediante a alo-
caça0· de recursos aos setores onde eles se fa-
ziam mais necessários, e expandiu os recursos
disponíveis para aplicação, através do estímulo
a poupança. Além disso conseguiu dotar a econo-
mia do País de uma estrutura de serviços finan-
ceiros especializados, capaz de apoiar a viabi-
lização do ingente esforço de crescimento eco-
nômico que se faria a partir de· então li .•

MOURA (114) expoe que a regulamentação do SFN teve como
objetivo disciplinar o Mercado Financeiro na tentativa de mo-
bilizar poupanças e canalizá-las para o mercado do processo de
expansao da economia.

5.1.3. Visão Estrutural

Foram criadas diversas instituiç5es especializadas ou
para-bancárias, como Bancos de Investimento, Sociedades de

(113)BORNHAUSEN, R..Konder. Sistema financeiro nacional. Evolução e funciona
menta. Superintendência de Relações Externas da FEBRABAN/FENABAN, São
Paulo, out/85, p. 6.

(114)MOURA, Alkimar R. Sistema financeiro. Revista de Administração de Em-
presas(RAE), FGV, 14(1), fev/74, P. 10.
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Crédito Imobiliário, Sociedades de Investimento, Distribuido-
ras e Sociedades de Arrendamento Mercantil, dentre outras. Al-
gumas funç6es das Sociedades Financeiras e Corretoras de Valo-
res foram redesenhadas.

Observa-se atualmente duas grandes classes de haveres:

- Os monetários:

• Papel-moeda em poder do público

• Depósitos à vista

- Os não-monetários:

• Depósitos de poupança

• Depósitos a prazo

.'Letras de câmbio

• Letras imobiliárias

• Titulos da divida pública

Dos monetários, os depósitos à vista representam prati-
camente 80% de seus montantes. Cerca de 90% dos haveres sao do
tipo não-monetário e são representados em 85%, por titulos da
divida pública e cadernetas de poupança, participando esta em
torno de 35% do total de haveres. A seguir apresenta-se o qua-
dro de haveres referente aos saldos de fevereiro de 1988.
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Saldo em Cz$ Milhões

HAVERES MONETÁRIOS 1.006.194

- Papel moeda em poder do público 221.980

- Depósitos a Vista 784.214

HAVERES NÃO MONETÁRIOS 7.812.725

- Depósitos de Poupança 3.006.021

- Letras Imobiliárias 372

- Depósito a Prazo Fixo 1.126.155

Letras de Câmbio 78.670

- Títulos da Dívida Pública Estadual e
Municipal 546.576

- Títulos da Dívida Pública Federal 3.054.481

TOTAL GERAL 8.818.469

QUADRO 1 - Principais Haveres Monetários. Extraído do
Informativo Mensal sobre o Mercado Finan-
ceiro. Indicadores Fev/88., nº 02/88. BANCO
CENTRAL. DO BRASIL.

A ~aior participação no mercado financeiro de ativos
remunerados se deu evidentemente em função das altas taxas de
inflação experimentada pelo Brasil nos últimos anos.
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Com o processo de endividamento externo, o descontrole
nos gastos do Governo gerando uma dívida interna também eleva-
da, o mercado financeiro, através das pr&ticas de emissão de
títulosda dívida pública via BACEN, incentivou boa parte da
população e empresas à especulação financeira, fato que infe-
lizmente desincentivou em muito a viabilização produtiva, a-
través de canalizações .de poupança para investimentos tão ne-
cessários ao desenvolvimento nacional, chegando aos dias a-
tuais a um quadro agravante.

A atual estrutura do SFN pode ser apresentada sob algu-
mas óticas: por sub-sistemas monet&rios e não-monet&rios, por
função creditícia, por instituições banc&rias, não banc&rias e
auxiliares. Apresenta-se, a seguir, uma visão do SFN, ,atuali-
zada (pós-cruzado e extinção do BNH), segundo? agrupamento
das instituições em ·sub-sistemas monet&rios e não monetários
(vide figura 17 p. 118).

5.1.4. Funções das Instituições Financeiras

Não sendo objeto deste trabalho a detalhada caracteri-
zaçao do SFN, apresenta-se a seguir um perfil das funções das
instituições financeiras, apenas das Autoridades Monet&rias e
dos Bancos Comerciais, visto que estes são mais de perto afe-
tos do objeto do estudo, pois são as empresas que lideram os
Conglomerados Financeiros:

• Conselho Monetário Nacional (CMN)

Orgão máximo 'normativo do sistema, competindo em traçar
as normas da política monetária externa e interna em todos os
seus aspectos.
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- Conselho Monetário Nacional

__ Banco Central do Brasil

Bancos Comerciais Públicos

Bancos Comerciais Privados

Cáixa Econômica Federal

Caixas Econômicas Estaduais

Sociedades de Crédito
Imobiliário

Associação de Poupança e
Empréstimo

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social

Bancos Estaduais de De-
senvolvimento

Bancos de Investimento

Bolsas de Valores e outras
instituições auxiliares

Outras instituições

traído de LOPES;
Fig. 17 - Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ex-

ROSSETTI,João do Carmo &
José Paschoal. Economia Monetária, 4 ª ed. são
Paulo, Atlas, 1987, p. 319.

• Banco Central do Brasil (BACEN)

Principal 6rgão assessor do CMN, exercendo também as
funç5es de secretaria, além de executor de suas decis6es. ~
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considerado o banco dos bancosi
cutor da política monetária;
banqueiro do Governo.

superintendente do SFNi exe-
banco emissor (papel-moeda) e

• Banco do Brasil S/A. (BB)

Controlado acionariamente pelo Governo Federal, e con-
siderado participante das Autoridades Monetárias, desempenhan-
do as funções de agente do. Tesouro Nacional, banco comercial e
de fomento.

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)

Instituição especializada no fomento da atividade eco-
nômica do País, e voltada para a atenuação dos desníveis so-
ciais e regionais, com intensificação do apoio à produção de
bens e de consumo essenciais e a programa que visem a melhoria
da qualidade de vida da população. Visa estimular o processo
de expansão da economia, promover o desenvolvimento integrado,
o crescimento e diversificação das exportações e o fortaleci-
mento dos bancos de desenvolvimento.

• Bancos Comerciais

Instituições privadas ou pGblicas em forma de sociedade
anônima,' especialiiadas basicamente em operaçoes de curto e
médio prazo. 'rais operações consistem na captação de recursos
do público mediante depósitos à vista e a prazo fixo, para fi-
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nanciamento a curto e médio prazos à indústria, comércio e pu-
blico em geral. Prestam ainda relevantes serviços à comunidade
tais como efetivação de cobrança de tItulos e arrecadação de
impostos e taxas, guarda de valores etc.

são organizações abertas, inseridas em um meio ambiente
dotado de diversas dimensões. Todavia há um caráter especifico
que desperta interesse, qual seja, suas relações em dois sen-
tidos com a sua clientela: as atividades de captação e de em-
préstimos de recursos financeiros.

Para visualização desta peculiaridade recorre-se a
BADOC, como mostra a figura 18 à página 121.

Ressalta-se, ainda, a importância que BADOC explicitou
sobre as dimensões de concorrência, sejam aquelas afetas aos
clientes particulares e empresas (mercado de recursos), ou
aquelas que interferem pelo lado dos tomadores de empréstimos
indo de particulares a pequenas e grandes empresas.

De acordo com o BACEN (115) são estas as operaçoes dos
bancos comerciais:

• Passivas

- Dep6sitos a prazo com e sem correçao monetária

- Dep6sitos a vista e a prazo fixo

- Operações de repasses e refinanciamentos

- Operações de câmbio
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Bancos
Nacionais

Bancos
Estrangeiros

Diversos

Bancos
Nacionais

Bancos
Estrangeiros

Empresas

Organismos
de Crédito
Especializado

o Ambiente Mercadológico dos Bancos. Extraído
de BADOC, Michel. "La Nouvelle Banque
Française Face au Marketing". Revue Française
du Marketing (3Q sem/1976), p. 33 in: TOLEDO,
Geraldo Luciano. Marketing bancário: análise,
planejamento e processo decisório. são Paulo,
Atlas, 1978.

Fig. 18

- Recursos de instituições financeiras oficiais

- Recursos do BACEN
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• Ativas

-·Desconto de títulos

- Crédito rural

- Abertura de crédito

- Operações de repasses e refinanciamentos

- Operações de câmbio

Crédito pessoal

- Aplicação de valores mobiliários

- Empréstimos em conta corrente

• Acessórias

- Ordens de pagamento e transferência de fundos

- Cheques de viagem

- Cobrança de títulos

- Serviços de correspondente

~ Recebimentos e pagamentos de terceiros

- Recolhimento e entrega de numerário a domicílio

- Saneamento do meio circulante em forma de troco

- Intermediaç~o na aquisição de LTN's, em licitaç5es
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- Serviços ligados ao câmbio e ao comércio internacio-
nal

Prestação de fianças e outras garantias bancárias

- Custódia de títulos e valores

- Aluguel de cofres

• Prestações de Serviços

Arrecadação de tributos federais, estaduais e munici-
pais

- Recebimentos diversos (Previdência, FGTS, FUNRURAL,
PIS/PASEP, contas de luz, água, telefone, prêmios de
seguros, contas de serviço público)

- Agente fiduciário

- Registro obrigatório de títulos

- Colocação de ações novas no mercado primário

.~ Serviços procuratórios

- Serviços a instituições financeiras e a empresas de
atividades complementares ou subsidiárias, inclusive
as de turismo

- Cartão de crédito

- Administração de bens

- Birõ de computação
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5.1.5. O Processo de Concentração/Conglomeração Financeira

A partir de 1945 iniciou-se um processo de redução do
número de sedes bancárias com respectivos aumentos do número
de agências operadoras. Tal fenômeno, caracterizado cornocon-
centração (em que, geralmente, .os pequenos e m~dios bancos fo-
ram em grande proporçao incorporados por bancos de grande por-
te), foi acelerado apos a reforma bancária e de mercado de ca-
pitais (1964/65).

Segundo BOUZAN (116), as razoes que levaram as Autori-
dades Monetárias a incentivar a concentração nao estão bem de-
finidas, mas pode-se evidenciar assim:

Inspiração no modelo americano, no qual predomina a
especialização, isto e, aos bancos comerciais cabem
as operações de curto prazo e às outras instituições
as de m~dio e longo prazo. Explica-se que as Autori-
dades brasileiras conheciam mais de perto o modelo
norte-americano;

- Pelo poder que tem os bancos comerciais de criar
meios de pagamentos, em que a concentração facilita-
ria o trabalho do Governo no domínio da oferta mone-
tária atrav~s do controle dos depósitos nos bancos;

- A necessidade de se atingir economias de escala, me-
lhorando o desempenho do intermediário financeiro;

Forçar a baixa de juros cobrados pelos bancos nas 0-

peraçoes de cr~dito; e

(116)80UZAN, Ary. Os bancos comerciai~ no Brasil: uma anális~ do desenvolvi
menta recente - 1965/71. São Paulo, Tese de Doutoramento.FEA/USP,1972.
PP. 58-65.
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Dar mais eficiência aos bancos comerciais quanto aos
seus relacionamentos com outras empresas de outros
setores.

A concentração aqui enfocada é o processo de acumulação
de recursos econômicos (capital, tecnologia, trabalho e recur-
sos naturais), via fusão/incorporação exper~mentaào pelas ins-
tituições financeiras, no período observado de 1945 até nossos
dias atuais.

Fusão, segundo MOTTA MAIA (117) "é uma forma de união,
em que há o desaparecimento de uma ou mais pessoas jurídicas,
para que surja outra, com maior dimensão e maior capacidade e-
conômica" •

A Incorporação "é a operaçao pela qual uma ou mais so-
ciedades são absorvidas por outra que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações". (118)

Segundo ALMEIDA (119), praticamente 90% dos movimentos
havidos no processo de concentração bancária no Brasil diz
respeito ãs incorporações.

A concentração no Brasil correspondeu a uma conglomera-
çao que pode ser entendida como o resultado da união de várias
sociedades, sem apresentar vinculação jurídica comum, sob um
controle de um mesmo acionista, individual ou societário, fun-
.cionando com autonomias jurídica e administrativa, respondendo
por obrigações mútuas no que se refere ã paga de serviços
prestados entre si.

(117)MAIA, J. Motta. Fus~o e incorporac~o de empresas-doutrinas, procedimen
tos fi?cais, l~gisla~. São Paulo, Bushatski, Ed. da Universidade de
Sã o Paulo, 1972, o . 44.

(118)MAIA, J. Motta. Fus~o e incorporaç~o de emOresas ... P. 49.
(119 )ALME IDA, Sé rº io R. P. de. L conc_r:D..!:I3 ç ã o de cap i ta 1 nos bancos com er

ciais. Djssertaç~o de t,lestrado, =uc-ss , 1983, o . 12'1.
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OLIVEIRA (120) entende que a associação de instituições
financeiras sob controle unificado (bancos comerciais, bancos
de investimento, sociedades de crédito, financiamento e inves-
timento, as companhias de crédito imobiliário, bem como as
instituições auxiliares do sistema financeiro e até mesmo as
companhias de turismo e seguro) constituem grupos finanqeiros.
Conglomerado seria então a inclusão nos gr~pos, ou vice-versa,
de unidades do setor comercial.e industrial. Em suas conclu-
sões explica que:

"Ná quase totalidade dos casos, os grupos fi-
nanceiros são liderados pelos bancos comerciais
que, por tradição, mantêm em termos organiza-
cionais larga dianteira sobre as.demais empre-
sas •"(121)

A seguir (Quadro 2, p. 127), mostra-se um quadro tempo-
ral explicitando a redução do número de sedes bancárias, o au-
mento do número de unidades operadoras e o consequente aumento
do ,numero de agências por sede,caracterizando o processo de
concentração bancária~

Alguns autores experimentaram medir o grau de concen-
tração através dos dois produtos essenciais do banco comer-
cial: o volume de depósitos à vista e o de empréstimos.

Caso o leitor queira colher subsídios destas pesquisas,
uma boa fonte e a Revista Brasileira de Mercado de Capitais.

(120)OLIVEIRA, Geraldo ~e Beauclair M. de. Evolução recente do sistema fi-
nanceiro e a questão dos conglomerados. Revista Brasileira de Mercado
de Capitai~, RiQ de Janeiro, v.6(18), set-out/80, p. 306.

(121)OLIVEIRA, G. de B. M. de. Evolução recente ... p. 313.
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i
A G ~ N C I A SA NOS SEDES E TOTAL NA/S I

(1) BB I D I T (2)

1 964 li- 328 578 5.706 6.284 44 6.328 _19,2 -

. 1 986 ** 105 2.488 12.128 14.616 63 _ 14.679 139,8 628

Legenda:

(1) Inclui BNCC e BNH
(2) Representação principal + estrangeiros
* Banco Ce~tral do Brasil

(Adaptação do Relatório Anual, 1965, p. 261)
Banco Central do Brasil
(Adaptação do Relatório Anual, 1986, o , 43)

BB Banco do Brasil
D Demais
T Total
E Estrangeiros
NA/S Número de Agências/Sede
I -Incremento (%)

Quadro 2 - Relação NQ Agências/Sedes: Comparativo 1964/

1986.

5.2. Os Bancos na Era da Automação

A previsão de que um cliente comum de um banco no Bra-
sil pudesse operar um terminal de computador, há dez anos a-
trás, era algo que parecia inconcebivel. Entretanto, o tempo
mostrou que a evolução tecno16gica na automação bancária foi
uma realidade.
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"A automação banc&ria pode ser subdividida em
tris níveis: processamento central, siste~as de
apoio à decisão e automação de processos de a-
tendimento ao pfiblico." (l22)

Basicamente o processamento central é um banco de da-
dos. Podem ser acessadas informações através de terminais,
tendo como saídas (outputs) relatórios, disquetes, discos e a
própria apresentação no vídeo. Mas também'existem ainda os
chamados CPD's que são normalmente localizados em centros (ma-
trizes) atendendo Unidades Operadoras (satélites) em forma de
teleprocessamento. Além dos, centros pode-se encontrar centros
ou sub-centros regionais encarregados da intermediação entre
as agências e os CPD's centrais.

Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD's), muitas vezes
chamados, com miopia, de Sistemas de Informações Gerenciais
(SIG's), alimentam os níveis de média,e alta administração com
relatórios periódicos (di&rios, semanais, mensais) a cerca de
diversos tipos de informações do conglomerado, de forma espe-
cífica do arranjo estrutural solicitado.

Por fim, os sistemas de atendimento ao pfiblico sao os
mais conhecidos pela clientela. são realizados através de e-
quipamentos que realizam operaçoes de saques, consultas,
transferências de fundos, emissão de extratos de contas etc.
Neste grupo incluem-se os serviços através da eletrônica ope-
rados na residincia ou escritório dos clientes, via terminais
de vídeo texto, através de aparelhos de TV. As informações são
sobre extratos, saldos de conta corrente e de poupança, além
de dados, no caso de empresas, sobre seguros, investimentos,
turismo, cotações da bolsa, índices econômicos, carteiras de
cobranças e outras.

( 122 ) Re v i s t a d e Ba 1a n ço Fi n a n c e i r o. A a u tom a ç ã o b a n c á r i a no B r a s i 1. v. 4 O ( 2) ,
fev/86, p • 186.
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Existe também um sistema chamado pelo BRADESCO, por e-
xemplo, de telecompras, no qual o cliente já pode realizar
compras em vários departamentos e lojas com apenas o b~rtão de
crédito do Banco. ~ conhecido como "Electromoney" nos EUA.

Com relação aos atuais cartões magnéticos (123)~les i-
nicialmente eram simplesmente cartões de_,plásticos "plastic
money". Evoluíram de um cartão de saques "cash card" para os
atualmente desenvolvidos no Japão: os "IC card". Estes reali-
zam as funções de um cartão magnético bem conhecido no Brasil,
mas também as funções de memorizar dados tais como o tipo de
conta corrente (c/c)" o nu~ero da c/c, o limite de"crédito por
cliente etc.

Pode-se citar ainda os "Home Banking" (124) desenvolvi-
dos nos EUA. ~ praticamente um banco em sua casa. são imple-
mentados através de um terminal ou microcomputador pessoal e
utiliza a linha telefônica do cliente conectada ao computador
central da instituição financeira. Seus serviços principais
sao:

• Consultas

- Consultas de saldo

- Extratos

-Históricos de lançamentos

- Reconciliações

(123)Conta corrente: análise para segmentação. Subcomissão de produtos e ser
viços. FEBRABA~. out/87, p. 27.

(124)Conta corrente: análise ... p. 26.
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• Transações Bancárias

- Transferências de fundos

- Pagamentos de contas

- Agendamento de pagamentos

- Complementação de dados cadastrais

- Complementação de históricos de lançamentos

• Serviços de Informações

- Consultas a taxas, cotações etc

- Correio eletrõnico

- Lista de produtos

- Endereços de agências, escritórios, ATM's

- "Teleshopping"

~ inegável que a vanguarda na automação, aliada a uma
boa estratégia de atuação é condição essencial em ganhos de
mercados pelos bancos. A corrida competitiva no Brasil já co-
meçou. Espera-se que a reserva de mercado não venha diminuir o
ritmo do crescimento na automação bancária. O importante é o
avanço sólido e coerente que não ocasione desempregos e outras
implicações de ordem sócio-econ&mica no Pais.
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5.3. O Posicionamento Mercadológico dos Bancos

Perce.be-se claramente que está existindo uma modifica-
çao em várias organizações bancárias no que se ~efere às suas
estratégias de atuação em relação aos fenômenos massificação
ou seletividade de clientela.

Algumas tentativas de caracterizar tais estados evolu-
tivos já são bem familiares do linguajar bancário. Assim, fa-
la-se dos bancos de atacado e dos de varejo. O que se quer di-
zer com isso é que os primeiros são elitistas, cuidam de cli-
entes de certo porte financeiro e os segundos sao geralmente
aqueles que atuam do pequeno ao grande cliente, existindo uma
relação evidente com o porte dos bancos. Por exemplo, há ban-
cos atacadistas que operam com uma faixa de clientela, ou seja
com negócios de grandes somas, outros que também se caracteri-
zam como tal, mas operam com pequenas e médias empresas. Da
mesma forma há bancos que conseguem - têm estrutura - operar
do pequeno ao grande cliente (caso de alguns grandes bancos) e
outros varejistas que só têm condições de pequenos negócios e
normalmente com pequenas contas de pessoas físicas.

Surgiu recentemente uma nova "rotulação" para bancos
que não são propriamente atacadistas nem varejistas. são os
"midle-market" (mercado de meio) .

"Melhor é separar os bancos de acordo com suas
estratégias. Há aqueles bancos que tendem a
procurar um ponto de equilíbrio entre atacado e
o varejo. Bancos que sinalizam no caminho da
extrema seletividade da clientela. Bancos que
se estão concentrando exclusivamente nos nego-
cios com empresas. Ou ainda aqueles que las-
treiam suas metas no lançamento de produtos 0-
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riginais, ampliando as margens de remuneraçao
sem esticar a taxa de riscos."(125)

Entretanto, prefere-se sustentar a posição de que nao
existe um critério definido. Por exemplo, há bancos que apesar
de ter uma estrutura de agências considerável está realizando
atualmente uma forte seletividade de sua clientela. Outro caso
é aquele que se diz atacadista mas opera, pelo seu pequeno
porte, com empresas micro e médias. Já outros, de maior estru-
tura de recursos, operam com empresas de médio e grande porte.
Para complicar ainda mais, existe banco que tem um relativo
numero pequeno de agências mas gostaria de crescer mais sua
rede para atender ao maior segmento possível de clientes.

Acrescente-se que o quadro bancário brasileiro ganhou
nova dimensão com a entrada dos bancos estrangeiros, via de
regra seletivos.

Enfim, há um certo movimento estratégico de mercado. Os
grandes, detentores de alta tecnologia, irão procurar através
do conceito de banco múltiplo ou banco total (onde o conglome-
rado ou o chamado grupo financeiro procurará atender o clien-
te como um todo) viabilizar o "continuum" produto-mercado.

Aos outros ou se regionàlizarão, procurando efetuar um
trabalho limaispessoal", ou procurarao ingressar em mercados
que os possibilite sobreviver e até crescer, como é o caso de
negociar com clientes jurídicos e físicos com negócios alta-
mente rentáveis.

(125)0 NOVO Estilo dos Bancos. Revista Senhor. nº 341, 29.09.87, pp. 47-8.
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5.4. Indicadores de Concorrência Bancária no Brasil

"O Sistema bancário é extremamente competitivo
e, na verdade, os clientes se beneficiam desta
competição, o que é muito justo."(126)

"Bancos estrangeiros deveriam ficar no espaço
que ocupam, sem avançar na disputa de mercado
de varejo com os bancos privados nacionais."
(127)

Um fato que chama atenção de muitas pessoas sao decla-
raçoes tais como as acima citadas.

Não sendo objeto deste trabalho o estudo do grau de
competição no sistema bancário brasileiro, mas de realizar uma
análise comparativa das técnicas de concorrência utilizadas
pelas organizações do sistema, optou-se a título de servir de
preâmbulo ao estudo analítico do capítulo seguinte, procurar
evidências de que há realmente o jogo competitivo entre os
Bancos no Brasil.

A idéia foi de não se partir apenas da premissa de que
os bancos concorrem entre si. Será discorrido, então, de forma
empírica alguns indicadores que se considerou serem relevantes
para o mínimo de entendimento do objeto de pesquisa desta dis-
sertação.

Tais evidências sao resultados da experiência do autor
na área bancária, pesquisas realizadas junto a FEBRAPAN, ABBC,

(126)Informativo FEBRABAN/FENABRAN. nQ 42, ago/87,ano 111, p. 4. Entrevista
com o Sr. Roberto Rodrigues de Almeida, Diretor Executivo da FEBRABAN.

(127)UM CARDÁPIO Substancial. Revista Senhor. Comentários do Sr. Lázaro de
Mello Brandão, Presidente do BRADESCO:-;Q 341, 20.09.87, p. 68.
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BACEN, entrevistas com executivos dos bancos pesquisados e
leituras em mídias impressas especializadas.

Número de Bancos Comerciais

A teoria econômica ensina que quanto maior o numero de
empresas num determinado setor maior será, provavelmente, o
seu grau de competição. Assim, apesar do processo de concen-
tração/conglomera Cão experimentado pelos bancos comerciais ao
longo de duas décadas, o qual se reduziu em muito o número de
bancos via fusão/incorporação, fortalecendo as organiz~ções em
direção aos chamados conglomerados financeiros, ?bserva-se que
o setor bancário é detentor de 104 estabelecimentos, conforme
o quadro a segulr:

OFICIAIS FEDERAIS ••••••••••••• 04

OFICIAIS ESTADUAIS ••••••••••••• 24

PRIVADOS NACIONAIS ••••••••••••• 57

ESTRANGEIROS .•......•..•. 19

Quadro 3 - Sedes e Dependências das Instituições Finan-
ceiras no País. Adaptação do Relatório A-
nual. Banco Central do Brasil, 1986, p. 43.

T O T A L .....•....... 104

O total de bancos no Brasil e suas diversas anatomias,
mesmo com influência governamental que procura "policiar" o
sistema, já indica que há evidência de forte concorrência,
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poi:somercado global é o mesmo e as instituições têm interes-
ses comuns, na disputa de fatias de mercado.

Evolução do Número de Pontos de Venda

o numero de agências bancárias no Brasil experimentou
um aumento expressivo ao longo dos anos. Só no período de 1964
a 1986 este número mais do que duplicou, estando hoje o siste-
ma com cerca de 15 mil unidades (128).

Além do mais a evolução tecnológica permitiu a uma dis-
puta maior, visto que a expressa0 hoje correta é ponto de ven-
da, ou ponto de atendimento, no qual a agência tradicional é
parte integrante de um leque bem maior, a Rede de Atendimento.
Para dar uma idéia, mostra-se abaixo as unidades de formação
desta rede:

- Agências bancárias;

- Postos de atendimento especiais;

- Bancos dia e noite (incluem os equipamentos eletrôni-
cos ~TM e/ou caixas pagadoras instantâneas);

- Lojas de poupança;

- Sucursais e filiais de seguros;

- Escritórios de corretora de valores; e

- Postos de pagamentos de benefícios.

(128)~anco Central do Brasil. Relatório anual, 1986, p. 43.
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Identificação de Marca

O' processo de fortalecimento de muitas organizações
bancárias, através da conglomeração financeira, gerou urna vio-
lenta corrida à disputa de mercado no que se refere à identi-
ficação de marca empresarial. Os clientes com o tempo percebe-
ram adjetivos associados às várias instituições financeiras,
tais corno "moderna, ágil, segura, efici~nte, de atendimento
personalizado, o banco da praça, o banco mais perto de você, o
banco suí ço etc e-

Volume e Qualidade de Promoções

Em qualquer revista de negócios, jornais, comerciais de
TV, rádio, "out-door" etc, o volume de propaganda cresceu mui-
to. Cada um procurando mostrar suas vantagens diferenciais em
relação aos concorrentes.

A ·sofisticação (qualidade) das propagandas também tem
evoluído muito.

Muitos bancos "têm conta" com agências de propaganda,
inclusive agências associadas com empresas estrangeiras do ra-
mo, sendo a verba de publicidade; propaganda, um assunto es-
tratégico dos bancos.

Corrida a Estrutura Tecnológica (Nível de Informatização)

Urna das mais sérias preocupaçoes da alta administração
dos bancos é o nível de informatização. Não basta mais ser urna
prestadora de serviços dedicada, i preciso ter tamb~rn estrutu-
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ra tecnológica que ofereça suporte a clientela nas suas mais
diversas e complexas necessidades.

Criação de Novos Produtos/Serviços

Alguém que possua algum prospecto dos produtos e servi-
ços dos maiores bancos do Brasil em 1964 e de hoje em dia, ve-
ra que foi desenvolvido uma gama enorme de produtos (muitos
deles criados pelo Governo.à custa da inflação) e de serviços,
desde um extrato em forma de comando eletrônico quanto ao a-
poio de profissionais de alto nível assessorando os negócios
de complexas organizações nacionais e transnacionais.

Cada vez mais os bancos investem em eletrônica e em
pessoal que desempenhem funções estratégicas, com objetivo de
obter vantagem competitiva.

Introdução dos Conceitos de Estratégia de Negócios e de
"Marketing" nos Bancos

A preocupaçao com a evolução da fatia de mercado, na
descoberta de novos segmentos para serem analisados e supridos
suas necessidades, implicou a que os banqueiros começassem a
deixar dê lado a visão ortodoxa empresarial e absorvessem, sob
pena de fracassarem, os conceitos de Estratégias de Negócios e
de Marketing em suas organizações.

E caso o mercado já esteja detectado e segmentado eles
já sabem que nao estão sozinhos e aos poucos estão ingerindo e
praticando os conceitos, pensamentos e técnicas da chamada es-
tratégia competitiva.
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Pode-se então analisar, em estudos posteriores, o núme-
ro de funcionários sendo treinados nestasareas, a adoçio de
estruturas que se adequem à nova realidade, e a maior necessi-
dade de 'trabalhos de empresas de pesquisas e de consultoria no
apoio à idealização e implementação de estratégias.

Estratégias de Mercado (Focalização)

Como foi apresentado no item 5.3, os bancos estão op-
tando por alguns mercados alvos, como forma de competir com
mais eficiência e eficácia.

Engenharia de Pontos de Venda

Atualmente tais organizações possuem ou contratam pes-
soal altamente especializado nos estudos de localização (eco-
nOlnistas, engenheiros, arquitetos, analistas de organização e
métodos), 1eiaute etc, como forma' de oferecer sempre algo mais
que o concorrente não esteja fazendo ou não fazendo bem.

Crescimento do Número de Empresas de Pesquisa e de Análise de
Mercado

Além do número crescente, tais empresas têm evoluído
consideravelmente, sendo muito de seu pessoal treinado em'paí-
ses mais avançados. Estas firmas sao muitas vezes contratadas
pelos bancos de f orrna individualizada ou pesquisa conjunto via
FEBRABAN, ABBC etc.
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Criação de Grupos Especializados em Análise da Concorrência

Percebe-se que está havendo urna tentativa de um precoce
Sistema de Inteligência Competitiva. Entretanto,tais grupos es
pecializados ainda trabalham na área de "marketing".

Competição a Nível de Grupo

Além da concorrência individualizada c-existe também um
movimento competitivo de grupo em relação ao porte ou de qual
quer interesse comum contra outros mais poderósos ou favoreci-
dos pelo Governo etc. No tocante à estrutura tecnológica, po-
de-se exemplificar o caso do Banco 24 horas (composto de trin-
ta instituições financeiras) "versus" o Banco Dia e Noite do
BRADESCO ou do ITAO. Já a nível de atuação de acordo com a es-
trutura e mercados inerentes,09 atuais Bancos Múltiplos fazem
frenté aos especializados~ .0 Múltiplo provavelmente usará a ar
ma da reciprocidade de negócios no leque de oferta dos produ-
tos e serviços, desfavorecendo o especializado. Este, por sua
vez procurará oferecer qualidade, assistência técnica "pós-veg
.da" ao cliente corno forma de obter vantagem competitiva.
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

6.1. Tipo de Estudo

LEITE (129) cita que "quase sempre a metodologia deve
ser ajustada ao problema específico a ser focalizado na tese".
E prossegue explicando qu~:

"Geralmente os ajustamentos se relacionam com
os seguintes procedimentos:

1. formulação da questão ou hipótese da pesqui-
sai

2. delimitação do universo;

3. determinação-do processo de amostragem;

4. especificação do m~todo de coleta de dados;
e

5. determinação dos procedimentos e testes es-
tatísticos adequados (tratamento de dados)."

(129)LEITE, José Alfredo América. Metcdologia de elaboraç~o de teses. São
Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1978, pp. 15-6.
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Portanto a questão básica é como desenvolver o estudo
científico, dentro de que linha-mestra?

SELLTIZ et alii (130) faz uma classificação a cerca dos
tipos de estudos:

• Exploratório

utilizado quando o pesquisador desconhece o assunto a
ser estudado e procura algumas respostas para questões que
possam ser estabelecidas sobre o mesmo, do que se originarão
hipóteses para verificação. Usa-se aqui uma estrutura de tra-
balho pouco rígida.

· Descritivo

Neste caso já existe conhecimento do assunto pelo
quisador e ele quer descrever um certo fenômeno. Para

pes-
,

tanto
são formuladas hipóteses que a realização do estudo encarre-
gar-se-á de confirmá-las ou negá-las. Neste tipo de estudo a
estruturação já é mais rígida do que no exploratório.

• Causal

Aqui se procura identificar as relaç5es de causa-efei-
to, que pode ser realizado pelo isolamento de algumas variá-o

(130)SELLTIZ, C.; JAHODA, M. e COOK, S. W. Métodos de pesquisa nas relações
socia~_. São Paulo, [PU, 1965, p. 61.
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veis, o que faz com que a estrutura desse estudo esteja bas-
tante rígida.

Por outro lado RUDIO (131) classifica a pesquisa cien-
tífica em apenas dois tipos: a descritiva e a experimental.
Para ele a primeira é aquela em que "o pesquisador procura co-
nhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para mo-
dificá-la", nao manipulando deliberadamente algum aspecto da
realidade. Acrescenta ainda que um estudo de caso é um tipo de
pesquisa descritiva e que nele "os dados obtidos devem ser a-
nalisados e interp~etados e podem ser qualitativos, utilizan-
do-se palavras para descrever o fenômeno". Na experimental há

tendência de modificação e manipulação da realidade do
segmento estudado.

Mediante as dificuldades de incorporação de todos os
bancos no Estudo, somadas às restrições de acesso a bancos a-
caso sorteados, bem como o desconhecimento de trabalhos que
pudessem influir para a realização de um estudo com tratamento
de maior rigor científico, não há pretensões, então, de esta-
belecimentos de hipóteses, nem de inferências estatísticas,
visto que se pretende estudar o assunto em forma de estudo de
caso, com profundidade, através de exemplos selecionados que
possam suprir a pesquisa.

Dessa forma e tendo em vista que se fará uma pesquisa
de campo em organizações bancárias procurando identificar fun-
damentalmente as metodologias de análise e monitoração de in-
formações sobre a concorrência, com apoio teórico, optou-se
pelo tipo exploratório de SELLTIZ et alii a descritivo/estudo
de caso de RUDIO.

(131)RUDIO, Franz Vitor .. Introduç§o ao erojeto de pesquisa cientifica. Rio
de Janeiro, Petrópolis, Vozes, 1978, OP. 55-7.
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Tal escolha está inclusa na categoria B-Dissertação de
Análise Teórica-Empírica, tipo I, de acordo com a Orientação
para a Dissertação de Mestrado - FGV (132).

CASTRO (133) suqere que tal forma de estudo é incluída
no tipo teórico-empírico e cíta que "este é o caminho mais
trilhado na evolução da ciência e na expansão do conhecimen-
to" •

6.2. Critério de Seleção

O estudo de um fenômeno social pode ser explorado basi-
camente através de dados agregados, onde se examina o próprio
universo e de estudos de casos, onde se busca a identificação
de relações e sequências repetitivas mediante o estudo de fra-
çoes de diferentes tamanhos do universo dos fatos considera-
dos. (134)

Inicialmente a proposta desta pesquisa era realizar um
estudo exploratório em três organizações bancárias comerciais
privadas nacionais, de forma que fosse escolhido um represen-
tante de cada grupo, quais sejam grande, médio e pequeno por-
te, conforme classificação oficial do Banco Central do Brasil,
ou seja de acordo com o volume de operaçoes de crédito. (135)

Com relação ao critério de seleção seria basicamente
junto ~quelas instituições em que se pudesse ter acesso, visto
que elas são bem conhecidas como fechadas no que se refere ao
fornecimento de informações de pesquisa.

(132)FGV/EAESP. ür í en t a ç ão para a d í s s e r t e ç ão de mestrado. Coordenadoria CMA,
05.04.74.

(133)CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesguisa. S1:Io Paulo, McGraw-Hill
do Brasil, 1977, o . 71.

(134)CASTRO, C. de M. A prática ..• p. 88.
(135)~ANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de normas e instruções. Título 16. Ca-

pítulo 14. Seç1:l0 3. Alínea 9.
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Para que as chances de sucesso da pesquisa fossem maio-
res, selecionou-se 12 bancos (04 de cada grupo), pois se pre-
via que apenas o fato de que as entrevistas fossem aceitas nao
era condição necessária e suficiente ao ~xito da pesquisa. Te-
ria de haver substância, isto é, quantidade e qualidade de in-
formações ~or parte dos entrevistados.

A cada um foi explicado os objetivos da pesquisa, ofe-
recido em contrapartida conhecimentos de teoria sobre o a~sun-
to, principalmente do pensamento norte-americano, além do com-
prometimento da doação de uma cópia da dissertação.

Percebeu-se que esta "troca-de-favor" foi muito impor-
tante quando do diálogo com relação à aprovação das entrevis-
tas.

Em alguns casos os futuros entrevistados sentiam~se
honrados em participar da pesquisa quando eram informados de
que a pesquisa fazia parte de uma dissertação de mestrado.
Noutros casos percebia-se um certo receio por parte dos entre-
vistados em não corresponder às expectativas, apesar de ser
explicado que a entrevista seria mais a nível da prática uti-
lizada na empresa e que não haveria questionário e sim uma
conversa em bom nível.

Em todos os bancos houve resist~ncia dos contatados
quanto ao assunto em si, análise de concorrência. Argpmentavam
que se algumas informações fossem reveladas seus empregos es-
tariam em jogo. Mesmo com esforços de esclarecimentos e contra
argumentações, 04 decidiram não corresponder.

Os 08 bancos conseguidos para entrevista eram assim
dispostos:
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GRANDE M~DIO PEQUENO TOTAL
S~

- SÃO PAULO 03 01 01 05
(SP)

- FORTALEZA - 02 01 03
(CE)

;:

- T O T A L q3 03 02 08

Quadro 4 - Número bancos Pesquisados por Porte/Sede.

A escolha das praças tem uma explicação. Em são Paulo
(SP) foi a cidade em que o autor residiu durante o Curso de
Mestrado, além de ser o centro financeiro do País. Fortaleza
(Ce) é a cidade natal do autor e os contatos seriam mais fá-
ceis de realizar do que em outras praças.

As entrevistas foram realizadas nos meses de novembro e
dezembro de 1987. Dos 03 bancos de grande porte, um atendeu
cerca de 80% das perguntas, outro na faixa de 70% e outro de
50-60%.

No grupo de médio porte o banco sediado em são Paulo
(SP) atendeu entre 80-90% das questões. Os dois de Fortaleza
(Ce) praticamente nada puderam informar.

No terceiro grupo apenas o banco com sede em Fortaleza
(Ce) pode corresponder com relativa adequação.

Em suma, dos 12 bancos contatados, apenas 05 concederam
entrevistas de forma aproveitável, sendo:
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- 03 bancos de grande porte

- 01 banco de médio porte

- 01 banco de pequeno porte

TOTAL 05

Decidiu-se, portanto, incluir os cinco bancos acima e
naO so 03 como incialmente planejado. Isto foi consequência de
que os 02 bancos de grande porte conseguidos de forma suple-
mentar poderiam enriquecer ainda mais a pesquisa.

De qualquer modo o estudo apoia-se em CASTRO (136) ,
"mesmo no estudo de caso, o interesse primeiro não é pelo ca-
so em si mas pelo que ele sugere a respeito do todo".

6.3. Tipos e Fontes de Informações

Nas entrevistas foram abordados os seguintes tópicos:

- Perfil dos bancos visitados, através de dados gerais,
de mercado e estruturais;

- Critérios de identificação da concorrência;

- Dimensões e questões dos diagnósticos da análise da
concorrência; e

(136)CASTRO, C. de 1-1. A prática ..• o . 88.
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- Processo de monitoração das informações sobre a con-
corr~ncia envolvendo os tipos de dados coligidos, a
coleta, a compilação, catalogação, análise de conde-
.nação e comunicação aos estrategistas.

Com relação a fonte dos dados primários, ou de campo,
se procurou realizar contatos com elementos estratégicos da
administração de tais organizações, conseguindo-se realizar em
média duas entrevistas com duração de aproximadamente de duas
a tr~s horas.

o apoio teórico foi requisitado em bibliografias de au-
tores inerentes ao campo estudado, bem como de publicações pe-
riódicas nacionais e estrangeiras.

6.4. Instrumental da Pesquisa e Análise dos Dados

Para MARCONI & LAKATOS (137) existem duas grandes divi-
SÕéS com refer~ncia a prática de coleta de dados: documentação
indireta, abrangendo a pesquisa documental e bibliografia e
documentação direta. Esta é subdividida em intensiva e exten-
siva (uso de questionário etc). Como observação direta inten-
siva são citadas as técnicas de:

- Observação: utiliza os sentidos na obtenção de deter-
minados aspectos da realidade.

- Entrevista: é urna conversaçao efetuada face a face,
de maneira metódica.

(137)MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do traba-
lho cientifico. S~o Paulo, Atlas, 1983, DD. 106-7.
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Com referência ao estudo documental e bibliográfico a
pesquisa utilizou-se do método indireto. No tocante ao instru-
mental, o estudo de caso seguiu o tipo direto-intensivo, atra-
vés de entrevistas do tipo não-estruturada (roteiro flexível),
porém não disfarçado (objetivo claramente definido), além de
observações/impressões pessoais do autor da pesquisa.

No final do trabalho incluiu-se, no Anexo, o roteiro de
entrevista utilizado como instrumental de pesquisa, o qual so-
freu uma pequena revisão, pois continha alguns aspectos teóri-
cos desconhecidos pelos entrevistados.

Com relação à análise dos dados, esta etapa não se afi-
gura como final e sim como central, ou melhor dizendo, como
"núcleo central da pesquisa". (138)

De acordo com os critérios metodológicos adotados, esta
fase foi composta de exames individuais e comparativos, a res-
peito das informações coletadas.

Buscou-se a definição de parâmetros que permitissem as
comparaçoes, optando-se claramente por uma análise de modo
qualitativo, das identificações e questionamentos das informa-
ções coletadas.·

( 138) CASTRO. C. de M. B.._E.E..á ti c2.. .. o . 1 19 •



7. PERFIL DOS BANCOS PESQUISADOS E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. Resumo dos Perfis dos Bancos Pesquisados

(Vide página 151).

7.2 Descrição dos Resultados da Pesquisa

Banco A

Perfil do Entrevistado:

Gerente de Marketing

Perfil do Banco:

Classificado pelo Banco Central como de grande porte,
possui um numero de'ag~ncias na faixa de 1.000 a 2.000. ,Conta
com um elevado numero de funcionários (ordem de grandeza de
bem mais que 100 mil). E portador de um nfimero de contas cor-



B A N C O S
(ITENS) A B c D E

Entrevistado(s) Gerente de Marketing Chefe de Divisão de Apóio à Gerente de Marketing e Pr.2.Vice-Preso Captação, Dir. Diretor Financeiro
Vendas e Analista de Merca- paganda de Planejamento e Cont ro-
do le e Chefe Div. de Plane-

jamento e Controle
Médio
18
1,3mil
3mil

0,3mil
Não informado900mil

Grande
120
8,5mil
362mil

Pequeno
D6

Porte
Nº de Agências
Nº de Funcionários
Nº de Contas Correntes
NQ de Cadernetas de Poupança
Contas Correntes Físicas/Total

Grande
1.000 a 2.000
100mil a 150mil
10.000mil

Grande
400 a 500

. 20mil a 30mil

12milhões ·1,8milhões
Não informado (estipula - 90%
se na faixa de 90%)

Não opera
90%

Não opera
10%

Não opera
70%

Conglomerado Financeiro Banco Comercial
Banco de Investimento

Banco Comercial
Banco de Investimento

Banco Comercial
Banco de Investimento

Banco Comercial
Cor. Câmbio e Seguros
Financeira

Banco Comercial
Cor. Tít. e Valores Mobiliá
riosFinanceira Financeira Financeira

Emp. de Crédito Imobiliá- Emp. de Crédito Imobiliá- Outras

Nº de Funcionários (Área Específi-
ca)

rio rio
Outras
Varejista "Midle-Market" Varejista Atacadista "Midle-Market"
Viabilizar negociação do Seletividade nos negócios. Atuação na Comunidade Ja- Atuação clientes seletos. Estão procurando fechar con
cliente pequeno Fechamento contas corren- ponesa no Brasil. Traba- Administração de grandes tas improdutivas. Mais ri-
Física ao Grande-Jurídica tes não viáveis. lhar na política de "Fei- contas. gor na seleção da cliente-
Certo indi ferenciamento no Atendimento diferenciado. jão com Arroz". Atender o la.Atuam em algumas praças
tratamento com a cliente- varejo com um ligeiro se- de caráter varejista e ou-
la. letismo. tras atacadistas com pequ~

nos e médios clientes Físi
cas e ~urídicas.

Acompanhamento Diretoria Técnica de Ma! Diretoria de Marketing e Diretor Gerente de Marke- Diretor e Chefe de DeptQ Diretores Administrativos
keting , Gerência de Ma! Vendas, Superintendência ting '.Gerente Geral, Ge- de Planejamento, Controle e Financeiros e Área de A-
ket ínq e Divisão de Pes- de Apoio à Vendas, DeptQ rente de Marketing e Pro e Grupamento de Analis- nálise de Mercado (área es
quisa (área específica) de Metas e Comissões e Dl pagandaeÁrea de Sistema~ tas e Comparações Exter- pecífica)

visão de Apoio à Vendas(~ de Informação (área espe- nas (área específica)
rea específica) cifica)
04 0330 02 01

Enfoque Mercadológico
Estratégias Adotadas

Estrutura da Área de
da Concorrência

Quadro 5 - Resumo dos Perfis dos Bancos Pesquisados.
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rentes na faixa de 10 milhões e de 12 milhões de contas de ca-
dernenta de poupança. Dispõe de uma gama de produtos e servi-
ços, sendo detentor de alta tecnologia de automação bancária.
Apesar de não ter sido revelado o percentual das contas físi-
cas sobre o total de contas correntes, o Banco A é um exemplo
típico de banco de varejo, porem com uma filosofia de atender
a clientes do Upequeno~pessoa física ao grande-pessoa jurídi-
ca", procurando vincular todos os negócios de seus clientes,
que obviamente sejam atraentes para o banco, pelo menos numa
faixa mínima aceitável de retorno.

~ dotado de uma Diretoria Técnica de Marketing, a qual
se subordina, dentre outras, uma Gerência de Marketing, que
realiza basicamente 3 funções: pesquisa, planejamento e sis-
temas de informações mercadológicas. O grupo d~ pesquisa é o
responsável pelas atividades de análise/monitoração da concor-
rência. A gerência de MKT conta com 30 funcionários (incluindo
o gerente), sendo que todos podem realizar as funções acima.

Apresenta-se a seguir (figura 19,p. 153) um arcabouço
do organograma do Banco A, no que se refere especificamente à
Diretoria de Marketing e às diretorias operacionais (agên-
cias).

• Identificação da Concorrência

O banco tem duas visões da concorrência, sendo uma a
nível macro e outra a nível micro. Na primeira há dois tipos
de concorrentes. Os de "ranking", em que é monitoràdo até o
15 lugar em volume de depósitos (classificação Gazeta Mercan-
·til), e os "por produto", ou seja, é concorrente quem tem pro-
dutos similares aos que esteja em posição de ameaça aos do
Banco A, mesmo que este concorrente não seja um banco propria-
mente dito. Exemplos desses produtos, cartões de crédito, pro-
dutos de financeiras, de previdência privada etc.



ÁREA
OPERACIONAL

DIRETORIA
EXECUTIVA

153
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A nível micro há um acompanhamento da concorrência em
termos de volume de depósito e de poupança, no que se ~efere
as praças, diretorias regi6nais (englobam várias praças) e de
diretorias gerentes (englobam várias regionais) •

• Análise da Concorrência

o colegiado do banco através de sua presidência, dire-
torias e assessorias procura em suas reuniões, responder e a-
nalisar questões estratégicas da concorrência, em" relação "às
ações, reações e agilidades ~os empresários e empresas concor-
rentes", além da "tecnologia da concorrência enquanto capaci-
dade de geração de negócios".

A Diretoria Técnica de Marketing, através de suas ge-
rências departamentais, "alimenta" o Diretor Administrativo em
informações sobre o assunto, se encarregando de informar ques-
tões como rede de agências,
disposições de instalação,

"leiaute (atendimento, processos,
métodos etc)", perfil do cliente e

iniciativas da concorrência, além dos relatórios de análise de
balanços financeiros, posici6namento e evolução dos produtos
como depósito à vista e de tarifas dos serviços prestados •

• Monitoração das Informações sobre a Concorrência

Esta organização reune informações basicamente de duas
formas. A nível estratégico, através dos contatos da alta cú-
pula e a nível institucional, centralizada na Diretoria Técni-
ca de Marketing, que coleta dados tais como de:

- Poupança

- Depósitos a vista e a prazo
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- Dados contábeis consolidados da concorrência

- Tarifas dos serviços

- Balancetes

- Número de clientes

- Número de agências

As fontes publicadas utilizadas são:

Relatórios da SERASA: dados de depósitos a vista e de
poupança

- Relatórios do Banco Central

- Relatórios do IBGE

- Relatórios da FEBRABAN

- Jornais de são Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e ou-
tros eventualmente

- Publicações estrangeiras da area financeira

- Todas as revistas especializadas do Brasil

As fontes de campo sao:

- Reuniões na FEBRABAN (inclusive com troca de balance-
tes)

- Clientes
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- Concorrentes (visitas,telefonemas etc)

- Gerentes e diretores regionais

Há ainda o caso de contratação diretamente ou via
FEBRABAN de pesquisa sobre o mercado e a concorrência, a cargo
de empresas especializadas tais como a MARPLAN, INTERSCIENCE,
GALLUP, IBOPE, USP, IPPM etc.

Segundo o entrevistado o banco procura monitorar práti-
cas, produtos e serviços dos bancos estrangeiros nos EUA, Eu-
ropa e Japão, a fim de que a evolução empresariai seja efeti-
vada.

Foi apontado que a concorrência bancária é mais acen-
tuada no que se refere a taxas e tecnologias de atendimento
(equipamentos, métodos e processos utilizados no atendimento
do produto ou serviço). Tal banco possui um canal de reclama-
ção(preocupação pós-venda) da clientela do qual acham este
serviço muito importante.

Na realidade a catalogação dos dados é feita em forma
de relatórios e dossiês sobre assuntos mais importantes que
envolvem a concorrência, mas não há arquivos específicos de
cada concorrente.

As informações sobre posição e evolução do banco e da
concorrência em termos de volume de depósitos, de poupança e
de dados contábeis mensalmente alimentam as reuniões de dire-
toria em forma de relatórios computadorizados.

Não há um sistema de segurança das informações montado,
pois qualquer funcionário da gerência pode ter acesso ãs in-
formações.

o entrevistado informou que há necessidade de mais in-
formações sobre a concorrência, do tipo extra-contábil, mas
que é muito difícil e caro c6letã-Iase controlá-las.
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Banco B

Perfil do(s) Entrevistado(s):

Chefe de Divisão de Apoio a Vendas e Analista de Merca-
do

Perfil do Banco:

Classificado oficialmente como de grande porte, possui
um nQ de agências em torno de 400 a 500, um conting~nte de
funcionários de 20 a 30 mil. Conta com 900 mil contas corren-
tes, sendo 90% de pessoas físicas. As contas de caderneta de
poupança estão em torno de 1,8 milhão.

g dotado de um conglOmerado com praticamente todas as
funções inerentes. Participa, ainda com todos os produtos e
serviços de um conglomerado financeiro.

Segundo os dados da Revista EXAME "Melhores e Maiores
de 1987" ele está situado entre os cinco primeiros lugares no
"ranking" dos bancos comerciais no que se refere ao volume de
depósitos à vista e operações de crédito.

Apesar de ser um banco de varejo estão iniciando uma
estratégia de viabilização de contas, ou seja, revisando os
negócios dos clientes de forma a atender os que realmente sao
interessantes ao banco. Tem-se, assim, um atendimento diferen-
ciado pela segmentação de sua clientela por critérios de re-
torno/risco ao banco.

Possui uma Diretoria de Marketing, à qual se subordinam
superintendências dentre elas a de Apoio a Vendas. A cada su-
perintendência subordinam-se departamentos, onde foi contacta-
do para esta pesquisa o Departamento de Metas e Comissões,
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mais especificamente a Divisão de Apoio a Vendas, estrutura
responsável entre outras funções pelo acompanhamento da con-
corrªncia, contando com 04 funcionários para esta atividade. A
seguir, uma visão do organograma específico da área (figura
20, p. 159) •

• Identificação da Concorrªncia

Existe umapreocupaçao em dois níveis. O primeiro, a
nível macro, i~om relação ao porte dos bancos, sendo monito-
rado os 10 primeiros bancos no "ranking" de volume de depósi-
tos (Gazeta Mercantil) e por acesso a informações, ou seja,
há bancos de grande porte que são muito fechados à troca de
informações, como por exemplo do relatório da SERASA. Dessa
forma apenas os participantes do sistema SERASA é que são mo-
nitorados.

O segundo, a nível micro, ocorre em termos de praças,
diretorias regionais (englobam várias praças) e coordenadorias
(englobam várias regionais).

Os bancos estaduais e federais nao sao monitorados.

• Análise da Concorrªncia

t realizada apenas sobre os dados contábeis (consolida-
dos dos conglomerados) e os dados de depósito de poupança por
praças, regionais e coordenadorias.

Não foi revelado, mas percebeu-se na entrevista que a
alta cúpula do banco discute algumas questões estratégicas so-
bre a concorrência, não havendo, entretanto, uma metodologia
definida.
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• Monitoração das Informações sobre a Concorrência

Os tipos de dados coletados referem-se basicamente a
dados contábeis e.de posição de alguns produtos:

- Depósitos a vista e a prazo

- Poupança

- Dados de balanço e demonstrações financeiras consoli-
dados do conglomerado concorrente

- Tarifas de serviços

- Número de funcionários

- Número de agências

As fontes de campo são:

Troca de informações entre os bancos através, princi-
palmente, por via telefônica

Reuniões mensais das comissões e subcomissões na
FEBRABAN (além de tratar de assuntos de interesses
comum, participam cerca de 30 bancos realizando troca
de balancetes (formulário padronizado)

- Reuniões mensais de gerentes com diretores regionais

As fontes publicadas sao:

- Relatório da SERASA

- Revista Bancária (dados de balancetes)
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Q,.

- Jornais ~~s_: Gazeta Mercantil, Folha de
são Paulo, Estado de são Paulo e outros

Este banco arquiva os balanços semestrais ·dele e da
concorr~ncia, alãm dos relat6rios sobre dados de dep6~itos i
vista e de poupança por 2 anos.

Os entrevistados informaram que algumas empresas de
pesquisa os auxiliam eventualmente na obtenção de· informações
sobre o mercado ea concorr~ncia, tais como a ALPHA e a USP.

Haveria necessidade de muito mais informações sobre a
concorr~ncia, inclusive atã a nível de agência.

Este banco está propondo junto à FEBRABAN e aos outros
bancos, .atroca de informações via disquete a nível de praça,
mas obviamente sobre dados financeiros.

~

Utiliza para a confecção dos relat6rios sobre dep6sito
à vista, poupança e ·dados contábeis da concorr~ncia um compu-
tador 4341 - Sistema VM (linguagem de 4ª geração).

Mensalmente são produzidos 2 tipos de relat6rios, os
quais alimentam as reuniões mensais da Diretoria:

- O Relat6rio de Ranking (consolidado) das operaçoes de
passivo e de ativo

- O Relat6rio de Posição e Evolução de Dep6sitos i Vis-
ta e de Poupança, extraídos dos relat6rios da SERASA.

Não há sistema específico no que se refere i segurança
de suas informações'para a concorrência.
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Banco C

Perfil do Entrevistado:

Gerente de Marketing e Propaganda

Perfil do Banco:

Situado no grupo de grande porte, funciona com uma es-
trutura por volta de 120 agências e de 8.500 funcionários no
conglomerado. Seu número de contas correntes é de 336 mil, nao
havendo cadernetas de poupança em seus produtos (é projeto pa-
ra este ano de 1988). Sua relação de c/c pessoas fisicas sobre
o total de c/c é de 90%. f: classificado no "ranking" brasilei-
ro de bancos comerciais na faixa do 20º ao 25º lugar.

f: um banco com vinculação histórica e social com a co-
munidade japonesa no Brasil e se intitula um banco que opera
com estrutura simples, do tipo "feijão com arroz", segundo as
próprias palavras do entrevistado mas com estilo peculiar de-
finido. Pretende ampliar ainda mais seu número de unidades o-
peradoras e seu parque tecnológico. Considera-se de varejo e
é associado a um grande banco japonês.

Para dar uma idéia da estrutura da área que cuida do
acompanhamento da concorrência, esquematizou-se o organograma
do Banco C à página 163.

• Identificação da Concorrência

Existem cinco critérios básicos adotados:

a) Como referencial: há um acompanhamento dos 3 primei-
ros grandes bancos privados nacionais
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b) Proximidade de faixa de mercado: em torno de 5 ban-
cos

c) Bancos japoneses no Brasil: monitoram 3 bancos

d) Geral: os que participam das comiss5e~ e subcomis-
s5es da FEBRABAN

e) Por jurisdição: praças, gerências regionais e dire-
torias gerentes.

• Anãlise da Concorrência

Referente a dados contãbeis e de posição e evolução de
alguns produtos, tais como, depósito à vista, cart5es de cré-
dito e cheque especial.

Existe também uma certa preocupaçao com a estrutura or-
ganizacional da concorrência .

• Monitoração da Concorrência

Os dados sao de depósito a vista, estruturas e de acom-
panhamento de alguns produtos~

Utilizam como fontes publicadas os relatórios da SE~~-
SA, referentes a depósito à vista, pesquisas compartilhadas
junto à FEBRABAN, jornais e revistas nacionais referentes a
bancos e ao a~sunto de "marketing".

As fontes de campo sao:

- Troca de informações com outros bancos via telefone
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Reuniões mensais na FEBRABAN sobre troca de tarifas e
de balancete

-'Contatos da Diretoria com pessoas chaves de outros
bancos

- Contatos da Gerência com a clientela que opera com a
concorrência.

Não há dossiê da co~corrência e sim dos relatórios de
acompanhamento de depósito à vista e de assuntos eventuais.

Segundo a visão do Gerente de Marketing e Propaganda, o
"marketing" não tomou lugar de relevância na empresa bancária
e até mesmo na empresa brasileira, devido a algumas razões:

". visão ortodoxa dos negócios, objeto de admi-
nistradores antigos, tradicionais, com a
fixa idéia de menor risco e maior segurança;

• tais administradores utilizam o lado direito
do cérebro mais que o esquerdo, ou seja, o
lógico mais que o emocional:

• assimilação da média administração da visão
ortodoxa; e

• instabilidade da conjuntura econômica do
País para um trabalho estratégico."

Além disso, ele colocou que há um certo posicionamento
de resguardo do Sistema Financeiro Nacional sobre os bancos em
relação ao ambiente das outras indGstrias.

Um dos fatores que está elevando o nivel do "marketing"
e o entrosamento (reuniões) da FEBRABAN, através das comissões
e subcomissões.
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• Vice-Presidente de Captação
• Diretor de Planejamento e Controle
• Gerente de Divisão de Análise e Planejamento.

Banco D

Pérfil does) Entrevistado(s):

Perfil do Banco:

De médio porte, dotado de 18 agências, 70% em ~apitais
de Estado, com um contingente de funcionários. em torno de
1.300. Possui aproximadamente 3.000 contas correntes, sendo
90% de pessoas jurídicas. Não atua com caderneta de poupança e
seu conglomerado financeiro consta de um banco comercial, uma
corretora de câmbio, uma de seguros e uma financeira
mente com atividade reduzida).

(atual-

~ considerado um banco de atacado, procurando atuar com
clientes seletos, a maioria pessoas jurídicas: dispõe de pro-
fissionais na administração de grandes contas pessoais (por
volta de 1 milhão de dólares) e trabalha em ritmo de banco
múltiplo, isto é, sem haver discriminação administrativa e es-
trutural de suas empresas financeiras, inclusive havendo cen-
tralização do Caixa.

Dispõe de uma estrutura em 2 níveis básicos: as vice-
presidências (por produto e por função), além de diretorias
regionais também por produto e função.

Na página seguinte (figura 22, p. 167) será mostrado um
esquema do organograma onde se inclui a área de análise e a-
companhamento da concorrência.
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• Identificação da Concorrência

Sua concorrência é enfocada sob dois aspectos: um macro
e outro micro.

Na análise macro são inseridos cerca de 14 bancos co-
merciais, sendo 4 considerados varejistas e 10 atacadistas,
incluindo neste rol alguns bancos estrangeiros, em torno de 4,
donde a atenção é dobrada em razão do excelente desempenho e
modo de trabalhar daquelas instituições.

Na análise micro 3 critérios norteiam:

Segmentação por produto: de ativo e de p~ssivo. Neste
caso sao incluídas empresas que são so exclusivamente
banco de investimento, por exemplo.

- Proximidade de porte: sao escolhidos para concorren-
tes os bancos que fazem parte da praça em estudo (a-
nálise micro) mas que estejam operando em situações
em semelhanças de resultados, através de uma certa
margem previamente escolhida.

- Tecnologia semelhante: entende-se por tecnologia o
nível de aprovação de crédito, agilidade nos métodos
e processos de atendimento etc.

• Análise da Concorrência

A seguir serao relacionadas as questões de análise do
banco com relação à concorrência:

- Estratégias adotadas;
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- Avaliação de dados contábeis (posicionamento e evolu-
ção);

~ Tecnologia empregada (automação, m~todos e proces-
sos);

- Agilidade no atendimento de cr~ditos; e

- Crit~rios e níveis de aprovaçao de cr~ditos.

Segundo os entrevistados a análise inicia com a avalia-
çao do posicionamento e evolução dos dados financeiros/contá-
beis, que a partir daí se irá procurar detectar os por9uis.

Há reuni5es diárias da Diretoria sobre políticas e ta-
xas empregadas no mercado .

• Monitoração das Informaç5es sobre a Concorrincia

Os dados coletados em sua maioria diz respeito a dados
contábeis e de posicionamento/evolução de depósito à vista.

As fontes publicadas podem ser assim esquematizadas:

- Relatório SERASA: participando deste sistema cerca de
52 bancos, sendo recebidos com mais ou menos 30 dias
de defasagem. Os dados coletados são de depósito a
vista m~dio do banco e da concorrincia. O Banco D re-
cebe os disquetes da SERASA, imprime um relatório que
pode ser disposto de cinco formas:

• por agincias

• por praça
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• por estado

• por banco

• geral (nacional)

A combinação é requerida por cada banco. Por exemplo,
.'.

pode-se solicitar à SERASA dados de depósito à vista por pra-
ça. Dentro de cada praça, informações por agências e por ban-
cos.

No tocante ao posicionamento dos dados há três tipos de
informação:

Mês em pauta "versus" mês anterior

Mês em pauta "versus" mesmo mes do ano anterior

- Idem para dois anos atrás.

As fontes publicadas são:

- Troca de balancetes: é realizada através de trocas
(reuniões) mensais na FEBRABAN de cerca de 20 a 25
bancos, mediante formulário padrão. Deve-se registrar
que os dados contábeis de ativo e de passivo são a
nível de consolidado dos conglomerados financeiros.
Esta prática teve origem em 1975/76 pela própria dis-
posição de alguns chefes de departamentos de bancos,
culminando atualmente em reuniões mensais na FEBRA-
BAN.

- Troca de tarifas: realizada uma vez por ano, através
de modelo padrão em reuniões na FEBRABAN.
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- Publicações especializadas: Conjuntura Econômica, bo-
letins da FEBRABAN, do BACEN, dados FIPE, SUMA Econô-
mica etc.

- Outras revistas: EXAME, VEJA, VISÃO, ISTO ~, SENHOR
etc.

- Grandes jornais do País

- Relat6rios de visitas dos gerentes aos clientes, os
quais são enviados ao diretor especIfico do produto.

As fontes de campo utilizadas:

- Contatos entre bancos e com a FEBRABAN via telefone

Idem, mas via contatos pessoais
reuniões FEBRABAN etc)

(almoço, visitas,

- Contatos com a clientela

- Informações dos superintendentes aos diretores espe-
cIficos

- Informações dos gerentes com os diretores de produto
e com a mesa de "open-market".

O Banco D ainda não solicitou nenhuma pesquisa sobre a
concorrência, nem sobre o mercado, a empresas especializadas.
Suas técnicas de analisar a concorrência ficam definidas em
dois níveis: a nIvel de Vice-Presidência e diretorias regio-
nais e a nível de Diretoria de Planejamento e Controle, mais
especificamente átravés do Coordenador da Ârea de Planejamen-
to/Controle com 2 analistas de mercado.

O maior problema sentido pelos entrevistados em relação
à coleta de dados é com respeito à defasagem do prazo no co-
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nhecimento delas e acham que tinham necessidade de conhecer
mais sobre informações de alguns produtos e serviços, tais co-
mo, volume de cobrança, descontos de títulos, operações de
crédito etc. Acreditam que a fonte mais segura seria a própria
concorrência, pois o País é muito carente de informações pu-
blicadas em todos os níveis no tocante à veracidade etempes-
tividade, inclusive.

Os relatórios da SERASA e de troca de balancetes ali-
mentam o programa do computador, através de um Micro PC SCOPUS
sem necessidade de nenhum formulário intermediário.

A compilação também pode ser objeto de relatórios even-
tuais solicitados pelas vice-presidências, e em todo caso ela
é feita por produto ou grupo de produtos de acordo com cada
concorrente.

A forma de arquivamento é em pasta do tipo AZ. Tais
pastas contêm os relatórios da SERASA (impressos dos disquetes
recebidos) em xerox reduzida, os formulários de trocas de ba-
lancetes e de tarifas e os relatórios produzidos pelo banco
com os dados da SERASA.

Em resumo, o banco produz quatro relatórios sobre a
concorrência em comparaçao com ele próprio, que alimenta as
reuniões mensais da Diretoria:

Relatório sobre posicionamento e Evolução de Depósi-
tos à Vista (provenientes dos dados SERASA)

- Relatório de Títulos Contábeis (provenientes dos for-
mulários das trocas de balancetes)

- Relatório de Tarifas (cobrança, xerox, talões de che-
que etc) (resultantes das trocas de informações efe-
tuadas na FEBRABAN)
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Relatórios eventuais com comentários da equipe de a-
nálise na coleta de dados das fontes publicadas e de
campo.

o Diretor entrevistado acha que os bancos procuram van-
tagens diferenciais competitivas quanto à:

- Homens de venda

- Estrutura administrativa

- Valor das taxas cobradas

- Tecnologia de equipamentos (computadores, terminais,
telex etc)

- Autonomia/alçada dos homens de venda

Nível global da prestação de serviços

Considera, ainda, que a montagem de um banco de dados
para inteligência competitiva custa muito dinheiro e demanda
muito tempo. As informações extra-contábeis estão na cabeça de
quem decide, conseguidas através de meios informais e o
"felling" se encarrega da busca dos porques. A idéia é sempre
contratar alguém conhecedor do mercado, não interessando, por-
tanto, um sistema formal e sistemático sobre a concorrência.

Para ele a informação é volátil e que é preferível me-
nos informação em tempo rápido do que muita informação em tem-
po inútil.
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Banco E

Perfil do Entrevistado:

Diretor Financeiro

Perfil do Banco:

De pequeno porte, _operando com 6 agências bancárias e
280 funcionários. Setenta por cento do número de suas contas
correntes são de pessoas físicas e não operam com caderneta de
poupança.

Possui em seu conglomerado financeiro um banco comer-
cial, uma corretora de títulos e valores mobiliários e em bre-
ve terão um banco de investimento em sua estrutura.

Apesar de ser considerado um banco de varejo, está nos
últimos 2 anos procurando mudar a filosofia de mercado do ban-
co, entrando num processo de viabilização de contas físicas e
jurídicas para efetivação de negócios que sejam realmente van-
tajosos acima de certos níveis estipulados.

Entretanto o Banco E nao pode ser comparado neste novo
rumo com bancos de atacado. Seus clientes sao pequenas pessoas
físicas e jurídicas em termos de volume de negócios, quando
comparado com bancos de atacado de médio porte, por exemplo.

Outro fator interessante e que suas agências do Rio de
Janeiro e de são Paulo operam em um volume de negócios bem
maior do que de outra Capital. Isto poderia classificar o Ban-
co como de atacado em uma praça e em outras nao, implicand~
que no todo é ainda" típico de varejo.
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Apesar de ser a Diretoria Administrativa que cuida da
coleta e análise de dados sobre a concorrência, os relatórios
sao submetidos a Diretoria Financeira para apreciação.

A Estrutura Organizacional do banco é composta por 8
diretorias e esquematicamente é mostrada a seguir (figu~a 23,
p. 176) ilustrando os 2 funcionários que cuidam desta ativida-
de.

• Identificação da Concorrência

são considerados concorrentes aqueles bancos que operam
com a mesma faixa de clientes e com taxas parecidas.

Dessa forma pode-se dividir, segundo o entrevistado, em
dois níveis ou critérios básicos, a concorrência:

- Por atuação (referente a clientela)

- Por taxas de captação/aplicação

Não foi revelado o número de concorrentes monitorados
pelo banco.

• Análise da Concorrência

As questões analisadas dizem respeito basicamente ao
posicionamento e evolução de dados contábeis/financeiros, in-
cluindo o nível de atividade de "hot-money".

O entrevistado informou que nao há interesse do Banco
em analisar inforluações sobre dep6sito à vista, já que para
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sua empresa o que interessa são os depósitos remunerados. Isto
ratifica o enfoque de "pequeno-atacadista" anteriormente co-

.mentado.

Segundo o entrevistado sua equipe consegue separar os
dados contábeis consolidados de balanço (não participa da tro-
ca de balancetes em são Paulo) e alocá-los às diversas empre-
sas do conglomerado do concorrente, ato encarado como muito
difícil pelos grandes bancos •

• Monitoração das Informações sobre a Concorrência

Os tipos de dados coletados se referem basicamente a
dados diários (taxas de aplicação, remuneraçao e de volume de
"hot-money" efetuados pela concorrência da praça específica) e
dados de balanços consolidados de alguns concorrentes.

Suas fontes de campo sao:

- As gerências de suas unidades operadoras, incluindo
as operacionais (captação/aplicação) e as administra-
tivas.

Contatos diários entre pessoal chave da Direção Geral
e a concorrência/clientela.

As fontes publicadas sao:

- Relatórios trimestrais computadorizados do Banco Cen-
tral (houve 2 at~ hoje segundo o entrevistado) que
informa a evolução das contas e subcontas de balanço
de cada banco, do grupo (pequenos e m~dios) e do sis-
tema como um todo.
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- Dados de balanço publicado em revistas e periódicos.

Nãó utilizam mais os dados da SERASA pois acham que
desde o Plano Cruzado I, passaram a nao ser mais confiáveis,
os dados de depósito à vista.

A cúpula do banco se reune diariamente na Associação de
Bancos do Estado a qual pertence, com outros banqueiros ou re-
presentantes da alta cúpula.

o entrevistado acha que a concorrência e mais ou menos
acirrada de acordo com o nível da gerência das agências (con-
siderados os homens chaves do banco) •



8. ANALISE DOS RESULTADOS

Os bancos foram estudados sob três aspectos, a saber:

a) Crit~rios de Identificaç~o da Concorrência;

b) Tipos de Análises das Informações sobre a Concorrên-
cia; e

c) Processo de Monitoraç~o dessas Informações.

Neste capítulo sera realizada uma análise comparativa
dos cinco bancos no que se refere aos resultados da pesquisa.
Ser~o evidenciadas inferências comuns aos grupos aos

<,pertencem e ainda discutido tais resultados em relaç~o à
quais
teo-

ria exposta em capítulos anteriores de acordo com os aspectos
pesquisados .

• Crit~rios de Identificaç~o da Concorrência

Para uma melhor visualizaç~o da análise, mostra-se a
seguir um quadro resumo dos resultados:
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GRANDE PORTE MÉDIO PORTE PEQ. PORTE

A B C D E

Macro Macro Macro Macro Macro
• por ranking - por ranking -por atuação:

(vai dep.à vista) Idem Banco A · referencial · varejistas
NIHIL

- por produtos • faixa do mero · atacadistas
cada) • estrangeiros

• por atuação --.

Micro Micro Micro Micro Micro
- por praças Idem ao banco A e ain- - por praças:
- por produtos! Idem Banco A Idem Banco A da por: _mesma faixa
serviços - proximidade de porte de clientes

_tecnologia semelhante _taxas campa-
trveís,

Não há preocu-

pação com os Idem Banco A Idem Banco A Idem Banco A Idem Banco A
concorrentes po-

tenciais.

Não monitora Idem Banco A Idem Banco A Idem Banco A Idem Banco A
bancos oficiais.

Quadro 6 - Critérios de Identificação da Concorrência
dos bancos pesquisados.

Em todos os cinco bancos pesquisados observou-se três
critérios genéricos. o primeiro é quanto a forma de se perce-
ber quem são os concorrentes, que.segundo Aaker pode ser atra-
vés da clientela ou em função da estratégia competitiva das
empresas. Na presente pesquisa constatou-se um processo dinâ-
mico que pode envolver informações sobre os dois pontos acima,
mas é principalmente pela visão da cúpula dos bancos sobre o
comportamento dos outros bancos ou instituições pa~a-bancãrias
com o mercado. Assim é mais comum para a diretoria de um banco
nomear uma instituição financeira como concorrente muito mais
em razão de seus dados de "ranking" e atuação de mercado, do
que na opinião da clientela ou percepção das estratégias com-
petitivas dessa instituição.
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o segundo critério observado diz respeito aos concor-
rentes potenciais. Não há a preocupação sobre quem poderá tor-
nar-se concorrente no futuro, pelo menos a nível de previsão.
Por conseguinte, falar em concorrente potencial fica obscuro,
pois não há nenhum tipo de estudo sobre o assunto.

o numero de instituições financeiras no Brasil é ainda
muito grande e seria impraticável um banco eleger todas ou urna
boa parte cornoconcorrente. Os bancos pesquisados monitoram
cerca de 12 instituições. Concorrente potencial num sentido
mais prático seria qualquer instituição financeira, principal-
mente bancos comerciais, que viesse a ocupar certa posição de
11ranking 11 próximo ao banco em questão ou que viesse atuar de
alguma forma em sua faixa de mercado.

Por outro lado, existe um fator legal que impede de
certa forma a entrada de novos reais concorrentes. As insti-
tuições financeiras são fiscalizadas pelo Banco Central. Cada
banco possui suas ag~ncias. Estas podem ser de 7 categoria~ ou
classes: especial, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta
e pioneira. Cada classe tem uma pontuação e atualmente o núme-
ro total de pontos está limitado no Brasil. Entretanto, pode
haver permuta de tipo e número de ag~ncias (por exemplo, uma
troca de uma agência de uma classe maior por algumas de clas-
se inferior), de forma que não haja superação do limite de
pontos do sistema e é lógico de cada banco individualmente.

Isto pode ser um dos motivos que venha justiticar a nao
atenção dada pelos bancos no que se refere ao estudo da entra-
da de novos concorrentes no sistema.

O terceiro critério comum aos bancos pesquisados é com
relação a visão sobre os bancos oficiais, sejam federais ou
estaduais. Estes simplesmente não fazem parte da lista de seus
concorrentes. A explicação dos bancos pesquisados é a de que
nao faz sentido querer competir, ou se considerar concorrente
com empresas que possuam o total apoio do Governo. "Não há a
menor graça ao se examinar o volume de depósito, por exemplo,
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do Banco do Brasil ou do BANESPA. Não dá para
nosso esforço de captação". (palavras de um dos

comparar com o ~
entrevistados)

Tais "desabafos" são compreensíveis pois fazem parte do
jogo de negócios. Entretanto, não se deve ser negliente com
relação as empresas governamentais, pois elas existem e de
forma ativa. De qualquer modo esse não acompanhamento, no mí-
nimo é uma brecha de vantagem competitiva para os bancos ofi-
ciais, pois estes deveriam monitorar os bancos privados.

Pode-se perceber uma semelhança de critério entre os
bancos de grande porte. Há uma preocupação de identificar a
concorrência a nível de empresa como um todo (chamada pelos
entrevistados de macro) e a nível geográfico, de prox~midade
física (chamada micro). Segundo a classificação de Kotler é o
critério de concorrência entre empresas. Tanto as dimensões de
Ansoff(produto/mercado), quanto de Abell (grupo de clientes,
tecnologia e funções), podem ser enfocadas em tais tipos de
critérios, já que observam a empresa como um todo, dentro de
sua atuação de mercado.

Nos Bancos A e B, de características de varéjo, por es-
tarem em posições privilegiadas de porte, é natural que haja
um acompanhamento da concorrência a nível global, de conglome-
rado financeiro para conglomerado financeiro e ainda praça à
praça.

o Banco A tem uma característica adicional. Existem
. .

produtos seus que têm concorreritesnão-bancários, como cartão
de crédito, por exemplo. Assim algumas empresas nao bancárias
são monitoradas em função deste produto.

o Banco C por ter uma característica de mercado pecu-
liar (nip6nicos) e estar no "ranking" entre o 20Q e 25Q, nao
podia, evidentemente, monitorar tantos concorrentes. Assim seu
critério é completamente aceitável. Monitora os três primeiros
bancos do "ranking" nacional como referência, "para não perdê-
los de vista" (palavras do entrevistado), e alguns da mesma
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faixa de mercado, inclusive os bancos japoneses que operam no
Brasil, perfazendo um total de 12 bancos monitorados.

Além desse acompanhamento a nível de empresa como um
todo, há também o acompanhamento praça à praça.

o Banco D, de médio porte e de vocação mercadológica
bem definida (situa-se na categoria das estratégias genéricas
de PORTER como ENFOQUE-DIFERENCIAÇÃO), pois é um banco essen-
cialmente atacadista, com esforço de diferenciação, no que se
refere ao tratamento dispensado de seu quadro técnico e de cú-
pula, além da preocupação em procurar suprir a falta de tecno-
logia de um grande varejista (que também faz atacado), com
armas como dedicação, esmero, qualidade etc. Este banco acom-
panha, do mesmo modo que os bancos de grande porte a concor-
rência em dois níveis. A nível macro (empresa), há uma preocu-
pação relativamente pequena com alguns bancos de grande porte,
varejistas (praticamente os três maiores não são monitorados),
uma atenção vigilante de uns 10 médio atacadistas (incluem-se
aqui os bancos de investimentos pertencentes a grande bancos
varejistas), além de 04 bancos de origem estrangeira, os quais
trabalham no atacado~ A estes o acompanhamento é realizado,
inclusive a nível de modelo, pois acham que os estrangeiros
trabalham muito bem.

Como foi mencionado, nao há um efetivo acompanhamento~
dos três primeiros bancos nacionais, por exemplo. "Não adianta
monitorá-los pois nunca teremos chances de alcançá-los, daí
termos optado por um segmento mercadológico definido". (pala-
vras de um entrevistado)

O Banco E, de pequeno porte só se preocupa realmente
com aqueles que operam na mesma faixa de mercado, ou seja, de
sua clientela e que utiliz~m taxas e tecnologias compatíveis
com as dele. Não se importam de como estão os grandes bancos,
nem estrangeiros, nem oficiais. Pode-se dizer que seu mundo de
concorrência ~ outro, mas acirrado também.
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A teoria exposta neste trabalho, através de autores co-
mo Porter, Abell, Aaker, Kotler, Ansoff, Rothschild e outros,
não ensina, com boa praticidade, como identificar a concorrên-
cia. Mesmo utilizando todos os conceitos da Matriz de Abell
nao fica muito palpável a aplicação à realidade. Entretanto,
para a condução, o norteio da questão, foram os melhores auto-
res encontrados. Afinal de contas, este é o grande trabalho da
teoria.

As empresas aqui pesquisadas usaram intuitivamente al-
guns dos conceitos e preceitos da teoria (apenas u~ entrevis-
tado havia lido uma obra de Michael Porter e nenhum outro co-
nhecia nem os nomes dos autores acima).

Os Bancos A, B e C, desfrutando de posiçõe~ melhores no
"ranking" que os médios e pequenos têm em seus critérios uma
linha comum. Identificam a concorrência a nível .de conglomera-
do e por produtos de ponta (caso do Banco A).

O Banco D, já atuando em um segmento específico de mer-
cado, procura estudar aqueles concorrentes que atuam em seu
mercado.

O Banco E, que nem participa da troca de dados da FE~
BRABAN, nem da SERASA, apenas procura acompanhar os que estão
perto de seu "ranking".

Um fator impeditivo para que um banco de pequeno porte
nao se interesse pelo que acontece em grande bancos, ou me-
lhor, que nao faça monitoração das informações sobre esses
grandes bancos é de que a diferença entre eles, no que se re-
fere principalmente a recursos tecnológicos, números de agên-
cias, estrutura organizacional e recursos financeiros, é imen-
sa. Daí, hoje em dia a opçao de pequenos e médios bancos na
atuação de atacado (em proporções variáveis de acordo com a
situação do banco) .
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Com relação às três dimensões de Abell, ao escolher por
segmentos específicos, casos dos bancos D e E, a dimensão Gru-
po de Clientes foi utilizada, mediante compatibilidade de tec-
nologia,dado um conjunto de necessidades detectadas. Isto ~,
um banco de m~dio porte que optou atuar basicamente com uma
clientela de uma certa faixa de renda, por exemplo, utilizando
uma certa tecnologia de "rendas/produção", irá ter competido-
res próximos de sua faixa de negócios. Lógico que não há impe-
dimento em conhecer como os de grande porte operam nesta área,
para que sua estrat~gia competitiva fique melhor definida.

• Tipos de Análise das Informações sobre a Concorrência

Dos cinco bancos pesquisados~ apenas em dois a entre-
vista foi realizada a nível de Diretoria e Vice~presidência,
que foram os de m~dio e pequeno porte. ~ lógico que o nível
funcional, contactado nos bancos de grande porte, tem uma
id~ia e em alguns casos certeza do que acontece a nível estra-
t~gico.

A pesquisa constatou que as análises da concorrência
são realizadas baseadas em duas fontes "internas" de alimenta-
ção de informações nas reuniões a níveis estrat~gicos. Uma se
refere ao prório conhecimento da concorrência e do mercado pe-.
los elementos de cúpula, sejam assessores diretos, superinten-
dentes, diretores etc. Estas pessoas nos seus contatos do dia-
a-dia com clientes, concorrentes, Governo etc, em seus almo-
ços, reuniões, em associações, federações e em diversas ou-
tras situações, procuram a todo instante municiar-se de infor-
mes (informação não devidamente trabalhada) e mesmo de infor-
maçoes, que poderão ser "checadas" e "manuseadas" por suas e-
quipes ou por eles mesmos.
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A outra fonte é a institucional, obtida dos elementos
da empresa que possam elaborar relatórios periódicos sobre as-
suntos já previamente planejados e solicitados, como por exem-

.pIo o relatório de posicionamento e evolução de depósitos a
vista e de poupança da concorrência.

Do grupo de grande porte, foi o Banco A que se mostrou
mais preocupado com questões de análise que nao se referem
apenas a relatórios contábeis/financeiros. Questões como estu-
do da reação e capacidade de geração de negócios da concorrên-
cia foram explicitados na entrevista. Não foi revelado como
isto é feito, mas considera-se que tais análises são realiza-
das a nível estratégico e não funcional, ou seja, a nível de
Diretoria, com evidentes suportes dos departamentos e superin-
tendências.

Os Bancos B e C informaram que basicamente são discuti-
dos os dois tipos de relatórios elaborados, quais sejam, os de
posicionamento/evolução de certas contas dos balancetes cole-
tados, se possível alocadas a cada empresa específica dos con-
glomerados, bem como o Relatório sobre Depósito à Vista e de
Poupança (caso do Banco B). Não foram reveladas que outras
questões de análise estratégica são realizadas.

Talvez em função dos entrevistados estarem posicionados
a nível estratégico e do próprio porte, o Banco D informou que
há uma preocupaçao na identificação das estratégias adotadas
dos concorrentes, bem como no estudo dos pontos fortes e fra-
cos do tipo de tecnologia empregada pelos seus concorrentes
para a utilizaçã%btenção dos negócios por eles geridos.

O Banco E, na realidade, analisa sua concorrência de
modo bastante precário. são realizados dois tipos de análi-
ses. Uma a nível de balanço financeiro de alguns concorrentes,
através de posicionamento/evolução de certas contas, coleta-
das através de fontes como jornais e revistas especializados.
Outra diz respeito às informações obtidas através de contatos
do pessoal de Diretoria, Gerência, mesas de captação/aplica-
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çao etc, com relação a dados tais como taxa de captação, vo-
lume de "hot-money" realizado no dia e taxas de juros emprega-
das.

Não há uma preocupação de análise crítica para se saber
pelo menos o que está por trás de certas decisões -estratégicas
de sua concorrência.

Em comparação com a teoria exposta, praticamente apenas
questões imediatistas são objeto de análise dos bancos pesqui-
sados, salvo raras excessões. Parece que a palavra estratégia
é proibida ou preconceituosa neste País. "Planejamento Estra-
tégico, Administração Estratégica, isso não funciona no Bra-
sil". (opinião de um entrevistado)

Os componentes de Estratégia Atual e Capacidade sao po-
bremente abordados. Quanto aos outros dois Metas Futuras e Hi-
póteses praticamente nada foi evidenciado.

De uma certa forma todos os bancos pesquisados analisam .
sua concorrência.

Praticamente as análises sao baseadas nos relatórios
contábeis/financeiros. "Esta é quase que a finica forma de se
estudar a concorrência neste País". (comentário de um dos en-
trevistados). Como tais relatórios são baseados em dados his-
tóricos e nem sempre confiáveis, .fica realmente complicado o
estudo da concorrência no setor financeiro nacional.

Há, ainda, a questão do poder. Muitos executivos prefe-
rem guardar em suas mentes certas informações sobre a concor-
rência, para serem usadas em momentos "convenientes" nas reu-
niões de cúpula em troca de reconhecimento e valor, dificul-
tando mais ainda a montagem de um sistema organizado de inte-
ligência competitiva, sério e profissional.
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• Processo de Monitoraç~o das Informaç5es sobre a Concorrªn-
cia

Nota-se claramente a relaç~o entre porte bancário e es-
trutura de organizaç~o da área competente no processo de
lise/monitoraç~o da concorrência.

,ana-

o Banco A conta com uma equipe bem mais estruturada que
todos os outros. Pesquisa em publicaç5es estrangeiras dos EUA,
Europa e Jap~o de como est~o os setores financeiros e os ban-
cos internacionais s~o praticadas por este banco. "Realiza tam-
bém pesquisa em todos os jornais importantes de cada Estado do
Brasil, além de todas as revistas e publicaç5es nacionais que
de alguma forma se refiram ao setor financeiro e afins funcio-
nais. Já realizou vários estudos de pesquisa sobre a concor-
rência através de sua equipe e também valendo-se de empresas
especializadas de pesquisa, seja contratada com exclusividade
ou de forma compartilhada, via FEBRABAN, por exemplo.

Todas as características acima nao foram evidenciadas
pelos outros bancos, além de ter sido, o Banco A, o único a
comentar que sentia necessidade de dados extra-contábeis/fi-
nanceiros, ou seja, procurar realizar pesquisa sistemática so-
bre o que se passa por trás daqueles números.

Já o Banco B realiza praticamente tudo o que o Banco A
pratica, porém com menos volume absoluto e relativo.

Por exemplo, nao acompanha publicaç5es estrangeiras,
nem recebe praticamente todos os jornais e revistas nacionais.
Conta com uma equipe bem menor para a atividade, mas por outro
lado com uma estrutura tecnológica (computadores) semelhante
no que se refere a elaboraç~o dos relatórios, que por sinal
sao realizados por pessoas bem especializadas. ~ sentida a ne-
cessidade de mais dados contábeis/financeiros "quebrados", is-
to é, se possível a nivel de cada agência do concorrente. Não
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se mostraram interessados em dados extra-contábeis/financei-
ros.

o Banco C trabalha com uma equipe pequena, porem inves-
te muito no treinamento de seu pessoal. Foi o 6nico banco em
que o entrevistado conhecia alguns dos trabalhos qe Porter e o
próprio Chefe do Departamento de Marketing, quando da época da
pesquisa, estava no Japão participando de um curso ministrado
com o referido autor.

Não tem, evidentemente, a estrutura organizacional tão
sofisticada, nem tecnologia, em termos de bancos comerciais
brasileiros, quanto a dos Bancos A e B, mas está em fase de
crescimento/modernização e cada vez mais preocupado com o fe-
nômeno concorrência.

o Banco D é uma instituição que vem galgando destaque a
cada ano no "ranking" dos bancos brasileiros. Sua equipe de
análise/pesquisa da concorrência foi praticamente estruturada
a pouco tempo. Nunca contratou nem participou de pesquisas de
mercado/concorrência. Utiliza na elaboração de seus relatórios
um micro-computador.

Segundo os entrevistadosnao há necessidade de uma es-
trutura maior do que a atual, pois ela custa caro e demanda
tempo para a sua formação. Assim preferem contratar do mercado
altos executivos conhecedores do ramo financeiro.

o Banco E, conta com um Analista de Mercado e se utili-
za basicamente de informações diárias, de movimento diário. O
entrevistado informou que melhor do que ter uma estrutura para
acompanhar a concorrência é ter gerentes em suas agências que
sejam concorrentes.

Em confronto com a teoria de técnicas de Análise da
Concorrência é bem visível o baixo nível de informações, téc-
nicas e estrutura utilizadas pelos bancos comerciais brasilei-
ros pesquisados.
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Basicamente o que se coleta são dados históricos sobre
alguns produtos (nível funcional) e informes e boatos (nível
estratégico) • Compila-se tais dados, faz-se relatórios de
"ranking", identifica-se posiçSes e a partir de então torna-se
decisões para melhorar o "ranking".

Ora, na realidade nao se percebeu critérios definidos
de Monitoração da Concorrência. O processo se passa em função
de dados coletados, não de um ciclo de estratégia de negócio
previamente e periodicamente definido.

Praticamente quase nada da teoria sobre o assunto e
utilizada. O próprio desconhecimento dos entrevistados sobre
os assuntos de estratégia de negócio, estratégia competitiva e
administração estratégica pode ser urna das causas. da precarie-
dade de utilização de conceitos tão modernos e tão aceitos pe-
las empresas de sucesso.



PARTE IV

ASPECTOS CO~CLUSIVOS



.9. CONCLUSÕES'

.Ao se delinear este trabalho adotou-se três pressupos-
tos sobre o comportamento dos bancos a serem pesquisados. O
primeiro diz respeito da existência de algum tipo de procedi-
mento por parte dos bancos comerciais, traduzido em metodolo-
gia própria, no que se refere aos aspectos de análise e moni-
toração das informações sobre a concorrência.

De fato, todos os cinco bancos pesquisados possuem seu
modo de encarar a concorrência, seja em critérios de identi-
ficação, de análise e de monitoração. A questão se passa em
função de duas variáveis chaves: o porte do banco (financeiro
e tecnológico principalmente) e sua "vinculada" estratégia-
mercadológica.

O segundo pressuposto é acerca da variação do número de
informações coletadas e analisadas sobre a concorrência com o
porte do banco. Com efeito, os bancos de maior porte, por te-
rem mais produtos/serviços, mais números e tipos de clientes,
mais empresas de conglomerado financeiro, acompanham, através
de uma estrutura de SIC mais aparelhada, com informações das
mais variadas possíveis, que os de menor porte.

O terceiro pressuposto trata da variação de Banco para
Banco sobre a relevância do tipo de informação sobre a concor-
rência de acordo com cada posição competitiva. Assim, obser-
vou-se que algumas questões são importantes para o Banco A,
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tais como: quais as estratégias dos concorrentes, informações
sobre os administradores concorrentes, estudo de reaçao e ca-
pacidade de geração de negócios de concorrência, além de in-
formações de como estão se comportando os bancos e os sistemas
financeiros de países mais desenvolvidos.

o que se pode identificar no Banco B foi que hã essen-
cialmente acompanhamento a nível financeiro da concorrência.

o Banco C por ter características mercadológicas volta-
das para o mercado nipônico jã tem preocupações bem distintas
e localizadas quando comparadas aos bancos A e B.

o Banco D, atacadista acima de tudo, jã procura.se rio-
rientar/comparar" com todos os bancos estrangeiros.

o Banco E praticamente so monitora dados imediatistas
tais como de movimento diãrio.

Pode-se dizer, de urna forma ampla, que o volume de in-
formações acompanhadas sobre a concorrência estã mais rela-
cionado com o porte da instituição e que o tipo de· informação
se liga mais ao mercado em que a instituição atua.

A pesquisa visou quatro objetivos:

1. Investigar quais são os critérios utilizados na i-
dentificação dos concorrentes, e das questões de a-
nãlise estratégica e processo de monitoração de in-
formações sobre a concorrência, praticados pelos
bancos comerciais privados brasileiros, mediante um
estudo em três grupos classificados relativo ao por-
te bancãrio (grande, médio e pequeno);

2. Identificar e discorrer sobre possíveis divergências
de metodologias e visão do assunto entre as três ca-
tegorias citadas;
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3. Explicitar as dificuldades encontradas pelos bancos
para a viabilização deste instrumento estratégico; e

4." Descrever o estãgio que se encontram tais institui-
ções com relação principalmente à teoria existente
sobre tais questões.

Apesar de ter sido planejada uma pesquisa em três ban-
cos (um de grande, um de médio e um de pequeno porte), optou-
se por questões explicadas nos aspectos metodológicos pela in-
clusão de mais dois bancos de grande porte, como forma suple-
mentar e de enriquecimento do trabalho.

Todos os itens acima foram investigados e abordados no
trabalho e através deste estudo exploratório procurou-se con-
tribuir com mais alguns elementos para o campo da "administra-
ção no setor bancãrio".

Um objetivo suplementar e nao necessariamente delineado
foi a exposição teórica sobre o assunto, além dos aspectos do
Sistema Financeiro Nacional e de bancos comerciais, a título
de contribuição.

As questões analisadas e evidenciadas por razoes ób-
vias, nao podem ser de modo algum generalizadas sobre as três
categorias de bancos - grande, médio e pequeno porte - nem
mesmo por enfoque mercadológico, pois este é um estudo explo-
ratório.

Entretanto, vale relatar algumas conclusões mais ex-
pressivas a respeito da pesquisa em si, quais sejam:

a) Todos os bancos pesquisados monitoram e analisam in-
formações sobre a concorrência;
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b) Não se percebeu um critério definido na eleição de
um banco ser ou não concorrente. Não houve ev~dên-
cias de estudos junto à clientela nem de estudos so-
bre estratégias competitivas. A percepção está mais
intrínseca a dados de "ranking" e de mercado, basea-
dos nas decisões da cúpula, quem sabe até por.:Toti-
vos pessoais;

c) Não foi evidenci~do estudo, nem "preocupações ante-
cipadas" sobre quem poderá tornar-se concorrente di-
reto (muito menos com :relaçãoa concorrentes que se
utilizam de produtos/serviços substitutos);

d) Os bancos oficiais brasileiros, sejam federais e es-
taduais não são monitorados pelos bancos pesquisa-
dos, pelo menos a nível de relatórios à alta cúpula;

e) Os critérios de monitoração dos bancos concorrentes
sao efetuados em dois níveis básicos: macro
(ranking, produtos, por atuação) e micro (praças).
Assim, há um acompanhamento por empresa como um todo
(macro) e por agências nas mesmas praças (micro).
Excessão se faz no banco de pequeno porte que só a-
companha concorrência a nível micro (critério geo-
gráfico) ;

f) A monitoração da concorrência vem de duas fontes in-
ternas: a nível estratégico (contatos de alta cúpula
com clientes chaves, a cúpula do concorrente, asso-
ciações, federações e outras formas) e a nível ins-
titucional (normalmente a área mercadológica ou de
planejamento), que concentra dados de diversas áreas
e formas para disseminá-lo à cúpula para tomada de
decisão;

g) As questõ~s de análise e~tratégica sobre a concor-
rência são melhores estudadas (abrangência e profun-
didade) quanto maior o porte do banco;
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h) Mesmo nos bancos de grande porte nao foram eviden-
ciadas questões de análise da concorrência no que se
refere ao que Michael Porter chama de "HIPOTESES"
nem de "METAS FUTURAS". Os componentes de "Estraté-
gia Atual" e "Capacidades" são estudados, porem de
forma muito precária;

i) Os bancos de maior porte coletam um ~numero muito
maior de dados sobre a concorrência que os de menor
porte;

j) Basicamente .os "termômetros" (dados) para análise
diz respeito a dados coletados referentes às posi-
ções financeiras sejam de balanço/balançete -ou de
relatórios SERASA, sobre depósitos à vista ê poupan-
ça;

1) A estrutura organizacional, recursos tecnológicos,
de pessoal do SIC etc, é bem mais presente nos ban-
cos de maior porte que nos de menor porte;

m) Há uma aproximação maior dos funcionários que traba-
.1ham na área de "Inteligência Competitiva" com a al-
ta cúpula, nos bancos de menor porte do que nos de
maior porte; e

n) Praticamente nenhuma teoria/técnica de Análise da
Concorrência, da indústria, nem de métodos de análi-
se de portfólio foram evidenciados no que diz res-
peito a conhecimento, conscientização e aplicação.
Apenas um dos entrevistados conhecia uma obra de
Michael Porter e mais nenhum de vários autores inda-
gados.



10. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com relação ao apoio bibliográfico, no que se refere
especificamente ao assunto de Análise da Concorrência em Ban-
cos Comerciais, apesar de todo o esforço no sentido de-obten-
ção de tal material, registre-se a pouca existência de tais
insumos, tanto a nível nacional quanto em bibliografias norte-
americanas, que como se sabe são as que mais tratam do assunto
concorrência.

Esta foi uma limitação encontrada, mas com efeito de
significativa relevância ao trabalho, uma vez que se pode dar
uma contribuição e enriquecimento teórico-prático para as em-
presas do ramo e a nível acadêmico em nosso País.

Como foi abordado nos aspectos metodológicos, nao foi
intenção se realizar um estudo em todos os estabelecimentos
bancários brasileiros. Este foi um estudo exploratório, sobre
um assunto por certo ainda não bem disseminado nas organiza-
ções brasileiras.

Obteve-se relativas dificuldades no acesso a tais orga-
nizações, que foram vencidas graças a convencimentos pessoais,
de simpatia, do autor com os entrevistados. Agradece-se, de
antemão, àqueles que contribuíram para o cumprimento das en-
trevistas. Um fato curioso, que vale a pena comentar, e que
praticamente em todos os contatos, o autor era como que obri-
gado, quando da pergunta (sobre qual o tema o Sr. viria pes-
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quisar?), responder que se tratava de uma pesquisa sobre
"marketing" bancário, já que se sentiu logo no começo que os
termos "concorrência", "estratégia competitiva" e outros se
revelaram'como que proibitivos para a efetivação dos contatos.

Espera-se que em próximos estudos, nao haja mais este
tipo de dificuldade, pois quem lucra é a sociedade, a adminis-
tração enquanto ciência e os próprios bancos.

De certa forma acredita-se que já foi um bom começo.

Este trabalho poderia ser realizado de forma"estatísti-
ca num universo bem maior, devendo-se incluir bancos comer-
ciais federais, estaduais e estrangeiros, para um estudo com-
parativo, tomando-se o cuidado de analisá-los com base em suas
características peculiares de porte, mercado e classificação.



A N E X O

• Roteiro de Pesquisa

1. Perfil do Banco

Dados Gerais:

Porte:

( Grande
( ) Médio

Pequeno

Número de Agências

Número de Funcionários

Número de Contas Correntes:

Física
Jurídica
Poupança
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Empresas do Conglomerado Financeiro:

Dados Mercadológicos:

ProdutoS Principais

Serviços Bancários Principais

Enfoque Mercadológico:

Varejo
( Midle Market
( Atacado

Outros

posicionamento (Ranking):

Vol. Depósitos
Vol. Operações Crédito

Estratégias Adotadas

Dados Estruturais:

Estrutura detalhada do Sistema de Inteligência Competitiva
(SIC): (inclui número de funcionários)
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2. Análise da Concorrência

2.1 Identificação da Concorrência:

a) Sobre quais perspectivas os concorrentes sao .i.denti-
ficados?

b) Quais tipos de concorrentes sao examinados?

c) Quais critérios utilizados na identificação da con-
corrência?

d) Quais fatores são levados em conta na identificação
dos concorrentes potenciais?

e) Qual o número de concorrentes presentes, substitutos
e potenciais?

f) Como é desenvolvido metodologicamente o processo de
identificação da concorrência?

2.2. Análise da Concorrência

a) Quais dimensões de Análise da Concorrência que sao
considerados?

{ Metas Futuras
( Estratégia Corrente

Hipóteses
Capacidades
Outras

b) Cite as questões relevantes inerentes a cada dimen-
são ací.ma,

ri' n.rOi. \1. ~i. ([.1\ 'lii~ <. l'i \ ,]~ I 1 " I: I "

. -'I' \." I'

lo
i;
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c) O desempenho passado do concorrente é levado em
conta na análise? Se sim, quais as questões de
diagnósticos?

d) As experi~ncias dos administradores concorrentes e
seus relacionamentos externos são analisados? .

e) Esse Banco faz previsões de movimentos ofensivos,
defensivos dos concorrentes e ainda previsões na
indústria bancária?

3. Monitoração das Informações sobre a Concorr~ncia

Coleta:

1. Quais tipos de dados coletados?

2. Quais as fontes de campo utilizadas?

3. Idem para as publicadas?

4. Quem participa desta atividade?

- Da empresa

- De fora da empresa

5. Quais os problemas mais comuns desta etapa?

6. Quais as informações o banco tinha necessidade de pos-
suir e que não possui, relativas ã concorr~ncia?

7. Quais as fontes dessas informàções?
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Compilação dos Dados:

1. Que tipo de instrumentos sao utilizados nesta etapa?

2. Quais critérios sao empregados na compilação dos dados?
';'~,

3. Esse .Banco utiliza a1gu~a empresa pr~stadora de serviço
como apoio?

Catalogação dos Dados:

1. Como é realizada?

2. Quem participa desta atividade?

3. Existe problemas de recuperaçao dos dados arquivados com
relação à estrutura, tempo etc?

4. Como o sistema poderia ser melhorado?

Anã1ise de Condensação:

1. Que tipos de análises individuais e comparativas entre
os concorrentes são efetuadas?

2. Quais os tipos de documentos produzidos? (especificar a
periodicidade)

3. Que problemas 'existem nesta fase?

4. Descreva suscintamente o processo de análise.
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Comunicação ao Estrategista:

1. Que' tipos de relat6rios sao apresentados ã ãrea estrat~-
gica? (especificar a periodicidade e quem sao as pessoas
comunicadas)

2. Quais situações específicas as informações devem ser co-
municadas em tempo real?

3. Quais os problemas mais frequentes relativos à essa fa-
se?

Questões Gerais:

1. Quem solicita as informações e com que frequência?

2. Quais as precauções tomadas para proteger do vazamento e
sabotagem das informações deste Banco?

, 3. Que tipos de decisões seu Banco toma em função das in-
formações concorrenciais?

4. Que tipos de estudos e pesquisas foram recentemente rea-
lizadas sobre a concorrência'?
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