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APRESENTAÇÃO



Apresentação

Hesitei bastante em aceitar a proposta de trabalho que a

responsável pelo recrutamento do Programa de Trainee do Citibank me fez, em

dezembro de 1987.

Durante meus estudos na graduação, não havia me interessado por

seguir disciplinas na área de finanças além daquelas obrigatórias para o

curriculum.

Dois foram os motivos que me levaram a aceitar a proposta.

Primeiro, a oportunidade de conhecer "por dentro" uma empresa de

grande porte, um dos maiores bancos do mundo e maior banco credor da dívida

brasileira. Formada em administração de empresas, intrigava-me como uma

organização tão grande e com tamanha projeção era administrada.

Segundo, a possibilidade de inteirar-me de um mercado de

fundamental importância para qualquer economia e que no Brasil, à força de

questões peculiares, tornou-se um dos setores de maior participação na renda

nos últimos vinte anos. Como um país com problemas econômicos tão graves,

com uma trajetória de desenvolvimento que gerou um cenário tão permeado de

contradições e desigualdades, possuía um mercado financeiro desta magnitude?

Durante três anos, tive a oportunidade de ilustrar-me sobre o

primeiro ponto. Desta experiência, guardo uma visão crítica das dificuldades de

gerenciar um universo tão grande de atividades num ambiente em que a política

de recursos humanos tem a tônica da competição, ao invés da cooperação.
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Quanto ao segundo, pude perceber com relativa facilidade que eram

justamente as distorções do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro que

criaram as condições que favoreceram o mercado financeiro, sobretudo após

1964.

Iniciei meu trabalho numa área de desenvolvimento recente, fruto do

desdobramento de uma outra área de importância marginal, conhecida como

Middle Market (Mercado do Meio). Por razões estratégicas, o Citibank resolveu

penetrar em mercados de clientes institucionais com porte menor ao das grandes

corporações que se notabilizou em atender. Quando cheguei ao banco, as

dificuldades desta área em concretizar um trabalho num mercado novo, no qual o

Citibank não tinha uma experiência relevante, davam margem aos rumores de sua

extinção. Apesar dos reveses, dois pontos garantiram a continuação do projeto: os

bons resultados em matéria de lucratividade e o fato desta advir, sem dúvida, de

um trabalho que diminuía sensivelmente o risco de perdas, já acentuado pela

questão da dívida externa. A estratégia desta área era fortalecer os negócios

envolvendo serviços bancários com remuneração por float e o estabelecimento de

linhas de crédito apenas de curto prazo, para capital de giro. Esta estratégia era,

portanto, bastante distinta daquela adotada junto a grandes clientes, onde

primavam as operações feitas sob medida, envolvendo altos volumes, prazos

longos e alto risco.

Projetos de vanguarda em automação bancária sempre ocorreram

no Citibank. As contingências impostas a um banco estrangeiro quanto à abertura

de agências e a estratégia de ampliar a base de clientes só poderiam ser

coadunadas mediante a disseminação de canais de comunicação entre cliente e

banco cada vez mais automatizados. Quando comecei meu trabalho, fui

designada para buscar novos relacionamentos na região do ASCO, em São

Paulo. Para uma indústria, situada num pólo industrial a quase quarenta
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quilômetros da Av. Paulista (onde se situa a sede do Citibank), seria impossível

estabelecer um relacionamento com um banco em serviços como cobrança ou

recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) se, por ventura,

tivesse que deslocar algum funcionário seu até lá todos os dias. A intermediação

tinha de ser, necessariamente, por via eletrônica.

Por ocasião da definição do tema da dissertação, optei por

aprofundar-me na compreensão da dinâmica do Sistema Financeiro Brasileiro. No

entanto, queria fazê-lo tratando as instituições não como atores da política

monetária do governo, como faz a maior parte da literatura consagrada ao setor;

instituições financeiras são antes de mais nada empresas prestadoras de

serviços. Este trabalho intenta entendê-Ias assim, resgatando suas estratégias

mercadológicas, ou seja, entendendo como. elas se organizaram frente a um

cenário de crise para garantir o crescimento do negócio e a consolidação de suas

posições frente à concorrência.

Era forçoso incrementar o trabalho com um estudo de caso que

ilustrasse a questão. Comentei com minha orientadora que eu julgava

"incestuoso" realizá-lo no próprio Citibank. Por fim, convenci-me de que lá poderia

.me desenvolver melhor, dado o acesso mais fácil às pessoas e a possilbilidade de

assumir uma postura mais crítica diante dos dados que obtivesse da pesquisa.

Tenho, contudo, claras as limitações de um observação participante. Não é fácil

falar de si mesmo. Além disso, uma vez feita a pesquisa, reflito sobre o fato de ter

escolhido o Citibank para poder fazê-Ia com mais profundidade. Nem por isso,

deixei de encontrar grandes dificuldades na aquisição de dados, pois mesmo

tendo tido acesso às pessoas importantes e contando com sua colaboração e

generosidade, nem sempre a informação estava disponível ou organizada.

Considero também que o trabalho poderia ser mais rico se confrontássemos a

experiência do Citibank com algum outro banco. Limitações de tempo e
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dificuldades de acesso validaram a opção pelo caso único. Esta pode ser a

sugestão para um futuro trabalho.

Embora o sistema financeiro brasileiro tenha alcançado níveis de

desenvolvimento tecnológico comparáveis ao de países desenvolvidos (sendo,

inclusive, superior a alguns deles), os bancos no Brasil recebem críticas muito

duras quanto a sua performance. Não é difícil entender que não seria sem

traumas que se passaria do esquema "aperto de mão" à impessoalidade das

senhas e das contas correntes. Espero que este estudo seja uma contribuição

para os estudiosos não só do mercado financeiro, mas, em caráter mais

abrangente, da questão da introdução de novas tecnologias e seus resultados

para a sociedade como um todo.
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CAPíTULO 1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

o TEMA

Este trabalho trata das estratégias mercadológicas adotadas pelos

bancos comerciais na década de 80. Descrevemos o perfil do setor, tomando por

base a conjuntura econômica e a aceleração da implantação de processos de

automação bancária, como tática defensiva ao cenário recessivo da década. Foi

realizado um estudo de caso com vistas a ilustrar o corpo teórico e que teve como

objeto o Citibank N.A..

A escolha do tema se justifica pelo fato deste estudo intentar ser

uma contribuição ao estudos de instituições do mercado financeiro sob o ponto de

vista da administração estratégica, ou seja, pensá-Ias enquanto empresas

prestadoras de serviços, saindo da ótica de encará-Ias apenas como executantes

das orientações da política monetária do governo. Espera-se que este trabalho

seja uma contribuição aos poucos trabalhos realizados no Brasil e em língua

portuguesa sobre marketing bancário e estratégia em bancos.

O período escolhido está consagrado como um dos mais turbulentos

em matéria de desenvolvimento econômico no Brasil e reúne experiências tão

singulares, com resultados tão funestos para a sociedade brasileira, que ficou

conhecido como a Década Perdida. Neste cenário, o setor financeiro notabilizou-

se como exemplo de performance atípica, não só sobrevivendo à crise, mas
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fortalecendo-se dela. O apoio à indústria microeletrônica, então nascente, foi

fundamental para concretizar esta trajetória tão distinta das de outros setores da

economia brasileira.

Assim, outra contribuição deste estudo esta em identificar e analisar, I

as estratégias levadas a cabo pelos bancos comerciais que concretizaram l~m '

bom desempenho, diante de uma conjuntura de crise e recessão.' Nestas

estratégias, o desenvolvimento da automação bancária teve, sem dúvida, papel
j'

fundamental. .

A opção por bancos comerciais deve-se à importância destas

instituições entre todas do sistema financeiro. Na gênese, eles sempre foram a

base do mercado financeiro, captando recursos via depósitos à vista e

emprestando a curto prazo. O processo de concentração do setor financeiro, após

1964, provocou a especialização das instituições e restringiu a atuação dos

bancos comerciais. No entanto, o processo de conglomeração das instituições

financeiras que se deu quase simultaneamente, devolveu-lhes a importância, pois

coube-lhes o papel de viabilizadores dos serviços de todas as empresas do

conglomerado, através de suas agências. No período 1980-1989, os bancos

comerciais foram responsáveis por até 70% da captação de depósitos à vista e

38% dos empréstimos de todo sistema financeiro (vide tabela 3.2, p. 44).

OBJETIVOS

OBJETIVO GENÉRICO

Entender a trajetória do sistema financeiro brasileiro entre 1980 e

1989, considerando o cenário econômico e as inovações tecnológicas.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

1) Compreender as razões que levaram o sistema financeiro brasileiro

ao estágio de desenvolvimento e a magnitude em que se encontra hoje.

2) Identificar as estratégias mercadológicas levadas a cabo pelos

bancos comerciais no período 1980-1989 que concretizaram um desempenho

satisfatório numa conjuntura de crise econômica exacerbada.

3) Compreender qual foi o papel da indústria microeletrônica, e mais

especificamente da automação, nestas estratégias.

4) Identificar quais foram as mudanças no perfil da atividade bancária

diante da contínua introdução de inovações tecnológicas.

5) Buscar, num caso prático, a compreensão de todos estes processos.

METODOLOGIA

A base deste estudo foi um arcabouço bibliográfico coletado em

literatura de alto nível.

Após a apresentação e as considerações iniciais, o segundo

capítulo nos leva a uma visão geral da conjuntura econômica, que entendemos

ser o cerne das transformações do setor bancário e do desenvolvimento da

indústria microeletrônica. O leitor vai notar que começamos a estudá-Ia em '1964 e

não a partir de 1980, como era o plano inicial. No entanto, foi bem fácil perceber

que não se pode entender os bancos em 1980 sem aprender o que foi a reforma

bancária de 1964 e o processo de conglomeração deflagrado nos anos setenta.

Este não é um trabalho de economistas. Assim, procuramos uma literatura que

pudesse nos esclarecer enquanto visão geral e formação de cenário para o bojo

do trabalho, que é a automação bancária. Na leitura, demos sempre destaque ao

que tangia à política monetária, pois o comportamento da taxa de juros é um dos
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principais itens para tomada de decisão neste setor. Numa tentativa de analogia

com a indústria, se é que isso é possível, diríamos que a taxa de juros é a

principal "matéria-prima" para o sistema financeiro.

O terceiro capítulo nos fornece informes estatísticos que permitem a

avaliação da participação do sistema financeiro na renda nacional e o

desempenho dos bancos comercias no período 1980-1989. De Fortuna temos a

seguinte definição:

"Bancos Comerciais - De acordo com o Manual de Normas e Instruções do
Banco Central, seu objetivo precípuo é proporcionar o suprimento oportuno e
adequado dos recursos necessários para financiar, a curto e médio prazos, o
comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas. Para
atender esses objetivos, os bancos comerciais podem descontar títulos, realizar
operações de abertura de crédito simples ou em conta corrente (conta garantida),
realizar operações especiais, inclusive de crédito rural, de câmbio e comércio
internacional, captar depósitos à vista e a prazo fixo, obter recursos junto às
instituições oficiais para repasse aos clientes, obter recursos externos para repasses,
efetuar a prestação de serviços inclusive mediante convênio com outras instituições".1

Sendo nossa idéia demonstrar que os bancos comerciais tiveram

uma performance distinta durante a crise, apresentaremos os dados de sua

rentabilidade anual para este fim. Veremos que, para os bancos, a década não foi

perdida.

No processo de coleta dos dados de rentabilidade dos bancos

evidenciamos que as três fontes consultadas ofereciam valores de séries

históricas acintosamente divergentes entre si. Além disto, em alguns casos,

identificamos que os índices de uma mesma fonte possuem critérios de cálculo

distintos de um ano para o outro. Estas questões metodológicas validaram dois

andamentos para este capítulo, visando sua maior clareza:

1 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro, Produtos e serviços. São Paulo : Quality Mark,
1993. p. 24.
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1) um item inicial de considerações metodológicas explicativo do problema na

obtenção e no tratamento dos dados,

2) a escolha de uma das fontes para confecção do capítulo e a apresentação das

outras duas num apêndice ao capítulo três.

Deixamos a ressalva de que qualquer conclusão considerando

fontes tão discutíveis têm grande limitação.

O quarto capítulo nos coloca frente à questão da automação

bancária.

"Podemos conceituar o processo de automação bancária no Brasil, como
sendo a adoção de inovação tecnológica que se utiliza de todos os recursos oferecidos
pela tecnologia da informática - componentes, computadores e telecomunicações-
com vistas à realização de transações contábeis de resultados financeiros em tempo
real (real time), objetivando integrar eletronicamente os usuários às operações do
sistema financeiro e este a outros do sistema econômico".2

A literatura sobre automação é bem mais numerosa quando se trata

de automação do setor secundário, notadamente para questões da organização

do trabalho. A automação do setor terciário é objeto de uma quantidade bem

menor de estudos. Logo foi possível constatar que não existem muitos trabalhos

sobre automação bancária no Brasil que não sejam pequenos artigos publicados

na grande imprensa ou em Dados e Idéias, revista que na sua origem pertencia à

Serpro e depois passou para a Gazeta Mercantil. Seus artigos versam sobre

questões relacionadas à microeletrônica, biogenética, cibernética e outras do

desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Foram consultados todos os números de

1980 a 1990 e graças a ela pudemos acompanhar a trajetória da automação

bancária no Brasil. Não se poderia tratar da automação bancária sem entender a

Política Nacional de Informática. A disseminação de processos automatizados foi

2. MARQUES, Newton F. S. Introdução da Automação Bancária no Brasil. Análise e Perspectiva
Econômica: A Economia Brasileira e suas Perspectivas, Rio de Janeiro, APEe, v. 26, p. 214 e
215,1987.

11



função da reserva do mercado de informática, da necessidade dos bancos em

aumentar sua capacidade de processamento e distribuição e da conseqüente

união do setor financeiro com a indústria microeletrônica. Passaremos, então, à

descrição das fases do desenvolvimento da automação bancária e depois

conheceremos a experiência dos bancos, seus problemas e as mudanças que as

inovações tecnológicas trouxeram.

No quinto capítulo trataremos das estratégias mercadológicas.

Faremos uma breve revisão sobre a literatura sobre estratégia, mostrando as

idéias básicas das várias Escolas de Pensamento Estratégico. Em seguida,

abordaremos o caráter específico da estratégia em marketing. Para maior clareza

na exposição das idéias, dividiremos a análise das estratégias adotadas pelos

bancos comerciais em estratégias de crescimento, estratégias competitivas e

estratégia de segmentação. A análise será conduzida de forma a identificar o

papel da automação bancária na adoção destas estratégias.

No sexto capítulo, apresentaremos o estudo do caso. Realizamos

este estudo no Citibank N.A., banco norte americano atuando no Brasil desde

1915, que até o começo dos anos oitenta possuía uma perfil de banco de

atacado, com ênfase em operações de repasses externos. Em 1980, ele contava

com apenas quinze agências espalhadas pelo Brasil, considerando as restrições

legais do sistema de cartas patentes. Com o declínio de operações com moeda

estrangeira, o banco deu início a experiências de atuação mais próximas do que

seria um banco de varejo, dirigindo-se a segmentos de mercado nos quais não

atuava até então, ou seja, empresas de porte menor a de seus clientes

tradicionais e um trabalho mais forte em serviços como cobrança, recolhimento de

FGTS, pagamentos de tarifas públicas, impostos etc. Em suma, passou a atuar

em um segmento que forçosamente implicaria em aumento do número de

transações. Além das facilidades de trabalho, a escolha pelo Citibank se deu em

12



função de ser sua experiência extremamente significativa para compreendermos o

papel destacado que a automação assumiu nas estratégias dos bancos. De outra

forma, sem inversões em tecnologia, não seria possível expandir a base de

clientes e de negócios para um banco limitado quanto à rede de agências e cujo

perfil de atuação é marcadamente de um banco especializado em nichos.

Este é um estudo exploratório, pois visa levantar hipóteses de uma

base limitada de dados e~descobrir as práticas de um setor frente à crise-. Mesmo

havendo indícios de que a automação teve grande parcela da responsabilidade

pela performance dos bancos no período 1980-89, não há como avaliar seu papel

isoladamente de outra variáveis que com certeza também contribuíram

significativamente para o desempenho do setor.

Por ocasião da defesa do Projeto de Dissertação, propusemos um

questionário semi-estruturado que conduzisse as entrevistas pessoais. Na prática,

ele se mostrou totalmente inadequado. As pessoas entrevistadas nos eram já

familiares e, tomadas de forte interesse em participar da pesquisa, deram

depoimentos bem mais amplos do que as questões, mesmo as abertas, podiam

conceber. Além disso, quando as questões iniciais foram elaboradas, somente

uma bibliografia preliminar havia sido consultada. O aprofundamento no tema,

tanto por leituras quanto por discussões com outros estudiosos ou profissionais de

bancos, validou as alterações no questionário original.

Assim, a preocupação maior durante as entrevistas era conhecer a

experiência do Citibank e reconhecer nela o desenvolvimento da automação

bancária tal qual a pesquisa teórica nos revelara. Mais do que isso, entender a

importância e os resultados deste processo para o banco. Ao invés de perguntas,

3. BOVO, Harper, WESTFALL, Ralfh. Pesquisa Mercadológica: Textos e Casos. Rio de Janeiro:
Centro de Publicações Técnicas da Aliança Missão Norte Americana de Cooperação Econômica
e Técnica do Brasil, 1964. p. 56.
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como é comum a um questionário, fizemos colocações aos entrevistados e

deixamos que eles discorressem livremente sobre cada uma delas. Esse nos

pareceu um método que permitia maior aproveitamento das entrevistas. Como

dito na apresentação, muitas vezes o próprio entrevistado não possuía

informações organizadas da maneira como pensávamos obtê-Ia. Este foi o caso,

por exemplo, de questões quanto à produtividade, queda de custos e aumento de

vendas (notadamente, questões numéricas). Não havia dados certos sobre estes

itens. Entretanto, encontramos na literatura discussões sobre quão difícil é obter

estes dados e o porquê, como teremos oportunidade de mostrar.

Cabe também salientar que foram estudadas tanto a experiência do

banco de pessoa jurídica quanto a de pessoa física do Citibank. Apresentamos os

dados conjuntamente, pois a intenção é dar uma idéia da atuação da instituição

como um todo. Não faria sentido separar as experiências, pois elas estão

bastante ligadas.

Os entrevistados foram os senhores,

Hélio Lima Magalhães - Diretor do Consumer Banking (banco de pessoas físicas

e pequenas empresas).

Cosmo Falco - Diretor do Commercial Banking (parte do banco de pessoas

jurídicas que atendia clientes com faturamento anual entre o equivalente a dez e

cem milhões de dólares).

Ciro Coca - Gerente da Divisão do Electronic Banking.

No final deste capítulo encontra-se uma cópia do questionário

aplicado. Apresentamos o ponto principal que cada colocação intentou discutir e

acrescentamos os pontos que foram levantados para cada um deles durante os

depoimentos. Perceba-se que a ordem das colocações seguiu os seguintes

critérios:
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- as colocações 1, 2 e 3 abordaram a experiência do Citibank

segundo as fases do desenvolvimento da automação bancária no Brasil.,

- a colocação 4 tratou da realidade vivida após o Plano Cruzado,

- a colocação 5 considerou o papel da automação nas estratégias

adotadas

- a colocação 6 reuniu as considerações quanto aos resultados

obtidos. Foram acrescentados a este último item dados de performance após

1989, ou seja, além dos limites deste trabalho. Julgamos válido apresentá-los,

pois enriquecem a percepção da experiência desenvolvida na década de oitenta,

cujos resultados se prolongaram até os nossos dias.

No capítulo sete, reservado às considerações finais, expusemos

algumas particularidades da questão do desenvolvimento tecnológico dos bancos

no Brasil. Elas nos foram apresentadas no decorrer do estudo. Discutimos a

propriedade de se associar automação com produtividade e o porquê dos bancos

padecerem de tantos problemas de atendimento ao público se tiveram um

desenvolvimento tecnológico tão acentuado.

Finalmente, a conclusão fará uma revisão dos objetivos propostos

para este estudo, avaliando sua consecução. Além disso, discutiremos os limites

deste trabalho, propondo idéias para outros futuros, antes de encerrá-lo.
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o QUESTIONÁRIO

1. PROCESSAMENTO CENTRAL

* Introdução dos primeiros processos automatizados. Quando foram

introduzidos e em que funções. Quando foram automatizadas as primeiras

agências. Qual era o perfil da atividade bancária.

2. SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

*Quando foram criados os primeiros sistemas de apoio à decisão e

quais eram as informações que geravam. Qual o perfil da atividade bancária a

partir daí.

3. PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE ATENDIMENTO AO

PÚBLICO.

*Quando foram introduzidos os primeiros serviços automatizados ao

público e quais foram (para pessoa física e jurídica). Qual a estratégia de

Marketing? Qual o perfil da atividade bancária.

4. A AUTOMAÇÃO PÓS PLANO CRUZADO.

*Quais as conseqüências do Plano para o banco. O que mudou nos

projetos de automação.

5. EM QUE MEDIDA A AUTOMAÇÃO É IMPORTANTE PARA

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA.

6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
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. CAPíTULO 2
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Conjuntura Econômica: Da Reforma
Bancária de 1964 ao Final da

Década de Oitenta

DA REFORMA BANCÁRIA PÓS-64 À CRISE DO "MILAGRE

ECONÔMICO 11

Furtado- explica que no decênio dos 60 surgiu e consolidou-se um

mercado financeiro lntemaclonal.' Os bancos comerciais passaram a operar fora

das normas tradicionais de segurança que havia surgido com a emergência dos

bancos centrais neste século. O cenário econômico de então compunha-se, de

um lado, de países grandes capitalistas tendendo a integrar-se e, de outro, dos

países chamados em desenvolvimento buscando maior abertura econômica e

aquisição de tecnologia. Do encontro de interesses, desenvolveu-se um mercado

financeiro internacional que acompanhava a transnacionalização de empresas. Os

bancos comerciais passaram a engajar-se em projetos com prazo de maturação

cada vez maior.

No Brasil, a década inicia-se com uma experiência de inflação e

estagnação econômica que culmina com um processo de ruptura e a instalação

do governo militar em 1964.

4. FURTADO, Celso. Abc da Dívida Externa: O Que Fazer Pra Tirar o País da Crise Financeira.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. capo 2.
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No biênio 64/65, foram criadas as leis que deram ao sistema

financeiro o perfil guardado até hoje: Lei no. 4.595, de 31 de dezembro de 1964,

da Reforma Bancária e Lei no. 4.728, de 14 de julho de 1965, da Reforma do

Mercado de Capitais. Por tais normas, o banco comercial ficaria com o segmento

de capital de giro e outras operações de curto prazo. Criaram-se os bancos de

investimento, em 1965, e as associações de poupança e empréstimo, em 1969.

Na área oficial, já existiam o Banco Nacional de Crédito Cooperativo e o BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Em 1964, foi criado o

BNH5 (Banco Nacional da Habitação) , bem como o Conselho Monetário Nacional

e o Banco Central; ao Conselho competia formular e coordenar as políticas

monetária e creditícia e ao Banco, executá-lass.

A lógica da reforma era de que a diminuição do déficit público se

daria, principalmente, via aumento de impostos e colocação de títulos públicos no

mercado aberto. O sistema financeiro passou, então, a ter função fundamental na

captação de poupança privada e canalização tanto para o Tesouro Nacional

quanto para o investimento privado. Os bancos eram as peças-chaves no papel

de coletores de recursos e viabilizadores da colocação de títulos públicos no

mercado.

Em 1967 assumiu um novo govemo. Entendeu-se que a inflação de

demanda já estava controlada, restando uma inflação de custos, pressionada

principalmente pelo custo do crédito. Deu-se continuidade ao forte trabalho no

sentido de reduzir o papel do setor público na economia e incentivar o setor

privado, que apresentava capacidade ociosa. A meta era controlar preços e

manter investimentos em infraestrutura, sem prejudicar os níveis de emprego e

5 . Recentemente foram extintos o BNCC e o BNH, este último absorvido pela Caixa Econômica
Federal.

6 . Em 7 de fevereiro de 1976 foi incorporado ao sistema a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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produção. O governo manteve alto o nível de dispêndio, facilitou o crédito e

tornou-o mais atrativo com o tabelamento da taxa de juros.

As leis de 64/65 tinham também o objetivo de dar início a uma

política bancária que consistiu na eliminação de deficiências e aproveitamento

de economias de escala. A idéia central era que, concentrando o setor

bancário, os bancos alcançariam custos operacionais menores (suposta a

existência de economias de escala na atividade bancária) e isto se traduziria

em menores taxas de juros para tomadores de empréstimos? .

"A contrapartida da redução gradual das taxas de juros promovida pelo
governo para que a lucratividade dos bancos comerciais não fosse muito atingida
parecia ser a redução de custos e aumento de eficiência do sistema bancário'" .

A Lei da Reforma Bancária provocou a especialização das

instituições do sistema financeiro, seguindo a orientação do modelo americano

para ordenamento destas instituições. Segundo este modelo, a especialização se

daria tanto na captação quanto na aplicação de recursos. Assim, a título de

exemplo, a lei estabelecia que as financeiras só poderiam captar através de letras

de câmbio e fornecer crédito ao consumidor final, as sociedades de crédito

imobiliário só poderiam captar por poupança e conceder crédito de longo prazo

para habitação, os bancos de investimento só poderiam dar empréstimos de longo

7 . Existe uma enorme gama de estudos sobre crescimento e concentração de bancos comerciais
no Brasil. Os que contribuíram para esse texto foram:

CARVALHEIRO, Nelson. Crescimento e Concentração de Bancos Comerciais no Brasil: O
Período 1964-1976. Revista Brasileira de Mercado de Capitais, São Paulo, v. 9, n. 26, p. 153-
175, abr./jun. 83.
FONSECA, Jairo Simon da, SANVICENTE, Antonio Zoratto. Concentração do Sistema Bancário
Comercial Brasileiro. Revista Brasileira de Mercado de Capitais, São Paulo, v. 3, n. 9, p. 433-
455, set./dez. 77
TAVARES, Martus A.R. Concentração Bancária no Brasil: Uma Evidência Empírica. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 55 a 63, out./dez. 1985

8. LAGO, Luis A. C. do. A Retomada do Crescimento e as Distorções do"Milagre": 1967-1973. IN:
ABREU, M. (org.) A Ordem do Progresso: Cem Anos de Política Econômica Republicana 1889-
1989. Rio de Janeiro: Campus, 1989. p. 257.
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prazo para pessoas jurídicas e captar via Certificado de Depósito Bancário (CDB)

e os bancos comerciais só poderiam captar por depósitos à vista e emprestar por

curto prazo. Nota-se que a característica marcante do modelo americano é criar

um mercado de crédito, diferenciado segundo a instituição que o conceda. Já o

modelo europeu também conhecido por modelo alemão, entendia que a

ordenação do mercado financeiro deveria basear-se em bancos comerciais que

seriam autorizados a praticar os mais variados tipos de operações, inclusive as de

financiamento a tango prazo. Este modelo volta-se mais à questão de um

mercado de capitais. Na prática, a realidade brasileira fez com que nosso sistema

financeiro fosse um híbrido destes dois modelos, dadas as necessidades do

governo em financiar o déficit público e viabilizar a colocação de títulos no

mercado financeiro.

o processo de especialização limitou muito a atuação dos bancos

comerciais, que historicamente sempre constituíram a base do sistema financeiro

brasileiro. Eles foram atingidos principalmente em restrições à captação.

Paralelamente, a queda da taxa de juros a partir de 1968 fez com que bancos

menores , caracteristicamente regionais, não suportassem as mudanças e fossem

aos poucos se fundindo com bancos maiores, ou seja, se conglomerando.

O processo de concentração bancária do sistema de bancos

comerciais contou com apoio do Estado via incentivos às fusões e incorporações,

com vantagens fiscais e benefícios à formação de conglomerados. A

conglomeração, tal qual a especialização, era exaltada como uma forma certa de

obter economias de escala. Para Bouzan? , visavam-se, entre outras coisas:

9. BOUZAN, Ary. Os Bancos Comerciais no Brasil: Uma Análise do Desenvolvimento Recente
1965n1. São Paulo : FEA/USP, 1982, (Tese de Doutorado) citado em FONSECA &
SANVICENTE. Concentração Bancária no Brasil: Uma Evidência Empírica. p. 434.
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a) a obtenção de reduções dos custos operacionais dos bancos comerciais;

b) a obtenção de uma diminuição das taxas de juros dos empréstimos concedidos

pelos bancos e

c) o desenvolvimento, no setor bancário, de empresas suficientemente grandes

para dar cobertura financeira a empresas igualmente grandes, mas atuantes nos

campos industrial, comercial e de prestação de serviços.

As políticas de fusões e incorporações só foram claramente

incentivadas a partir de 1971, dado o insistente nível das taxas de juros que

apesar de ceder, não alcançavam os patamares desejados. Neste ano criou-se a

COFIE - Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas. Os incentivos

incluíam, por exemplo, a amortização mais prolongada dos fundos de comércio

adquiridos em incorporações, dando assim uma vantagem de ordem fiscal à

concentração. A tabela 2.1 nos mostra o processo de concentração e o aumento

do número de agências.

TABELA 2.1 - BANCOS COMERCIAIS E MÚLTIPLOS NO BRASIL
NÚMEROS DE SEDES E AGÊNCIAS

Anos Sedes Agências

1965 331 6.951

1970 178 7.861

1975 106 8.544

1980 111 11.251

1985 107 15.422

Fonte: FGV/IBRE Banco de Dados, citado em Bulhões, M. Duas Décadas de Crescimento e
Modernização. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, FGV, junho de 1993, p. 42.
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Tavares"? elenca as principais variáveis que estavam atuando sobre

a estrutura do sistema bancário brasileiro no período pós-1967 e que devem ser

responsabilizadas pelo processo de concentração ocorrido. Delas salientamos:

a) Controle de cartas patentes .~suporta boa parcela de responsabilidade sobre a

concentração, pois agia com o mesmo efeito que as barreiras à entrada nas

indústrias. Em 1970, foi suspensa a concessão de novas cartas, contribuindo para

maior aceleração do processo de fusões e incorporações, pois a partir daí o

aumento do número de agências só poderia ser feito por esta via11 •

b) Mercado de Cartas Patentes - Uma força complementar ao controle de cartas

patentes, foi a permissão para compra e venda das cartas patentes nas mãos do

setor privado. Congeladas as concessões de novas cartas, esse mercado tornou-

se uma saída bem lucrativa para banqueiros mal sucedidos.

c) Agregados em um só item temos:

I c.1. tabelamento dos juros a partir de 1967 prejudicava os bancos deficitários com
I

custos elevados e crescimento desordenado.

c.2. A remuneração nominal igual a zero dos depósitos à vista na verdade se
!
i concretizava em remuneração negativa, desencadeando um processo de

)
competição caracterizada pela diferenciação dos serviços, aberturas de agências

luxuosas, postos de serviços etc.

10.TAVARES, Martus A.R. Concentração Bancária no Brasil: Uma Evidência Empírica. p.56.
11 Vale observar que as fusões nos bancos oficiais foram insignificantes se comparadas com as

ocorridas nos bancos privados nacionais; 16 contra 191, respectivamente. Por outro lado, os
bancos oficiais aumentaram o número de agências em razão superior aos bancos privados. O
número de agências oficiais aumentou 78% entre 1970/1980 e 110% entre 1980/1990, contra
30% e 24% nos bancos privados nacionais em cada período. Ver BULHÕES, Miriam. Duas
décadas de Crescimento e Modernização. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, FGV, p. 41,
junho de 1993.
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Esses três pontos representam grande incentivo ao crescimento do

número de agências dos bancos, bem como a diminuição do. número de sedes.

Outros dois pontos importantes ainda salientados por Tavares são:

d) Exigências de certo volume de capital relativamente aos depósitos, o que

favorecia sobremaneira os bancos maiores (em capital).

e) Exigências de índices de imobilização cada vez menores.

O tabelamento do juros fazia com que o aumento da receita só fosse

possível via aumento do volume emprestado ou então pela redução do custo de

captação, daí a importância da abertura de agências por toda parte. Quando, mais

tarde, o governo impôs também limites para a expansão do crédito, os bancos

tiveram de recorrer à captação via linhas para repasse (tanto intemas quanto'

externas) para fugir ao controle do crédito, como veremos adiante.

O sistema financeiro expandiu-se dando vazão à política

fomentadora do governo. Entre 1967 e 1973, os depósitos à vista foram

diminuindo e os em poupança aumentando. A política de redesconto manteve-se

frouxa e o..depósito compulsório começou a ser utilizado como instrumento de

barganha com os bancos comerciais. Diante das limitações do depósito

compulsório e do redesconto, o mercado aberto tornou-se ainda mais importante

como instrumento de política monetária, além de seu papel de formador de

poupança para o setor privado.

No início dos anos 70, o sistema financeiro brasileiro conheceu

significativa liquidez sobretudo devido ao grande influxo de empréstimos externos
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via repasses de linhas de crédito do exterior para o BrasiJ12. Tal via de crédito

assumiu tamanha importância na manutenção do nível de investimento que nos

deteremos um pouco para entendê-Ia melhor, mesmo porque o estudo do perfil do

sistema financeiro brasileiro nos anos 80, como pretende este trabalho, passa

necessariamente pela compreensão do colapso do sistema financeiro

internacional que teve no Brasil um de seus maiores receptores de recursos.

"Até 1973, o Brasil pode contar não só com uma demanda externa firme e
crescente por suas exportações e uma melhoria nas suas relações de troca, mas
também com uma expansão contínua da liquidez nos mercados financeiros
internacionais"13.

Em 1973, a elevação dos preços do petróleo produziu uma grande

liquidez em divisas conversíveis. Os países importadores de petróleo sofreram

uma acentuada degradação de suas relações de troca, ou seja, as importações

passaram a ficar mais caras que as exportações.

No caso dos países desenvolvidos, a solução foi aumentar as

exportações, recuperando o superávit.

Para países como o Brasil tal saída não se apresentava, posto que a

indústria não era competitiva e os produtos agrícolas têm, em geral, demanda

inelástica.

A "reciclagem de petrodólares" a países que queriam a qualquer

custo inserir-se no âmbito do desenvolvimento econômico fez com que pela

primeira vez o Brasil descobrisse facilidades de crédito que chegaram a vir na

forma de empréstimos a taxas negativas.

12.05 repasses de linhas de crédito do exterior para o Brasil foram prescritos pela lei 4131, de 03
de setembro de 1962, regulamentada pelo decreto 55.762 de 17 de fevereiro de 1965, e pela
Resolução 63 do Banco Central de 21 de agosto de 1967.

13.LAGO, luis A. C. do. A Retomada do Crescimento e as Distorções do "Milagre". p.280.
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o endividamento prosseguia, à revelia da crise do petróleo e das

necessidades de ajustes da economia brasileira, após 1973. Motivos políticos

validaram a adoção de políticas pela continuidade do crescímentot- . Estavam

lançadas as bases para o que seria o período de maior crise na economia

brasileira, na década seguinte15•

OS ANOS 80

A década de 80 trouxe uma generosa lufada de maus ventos à

economia brasileira, na esteira de uma crise maior, de âmbito internacional.

A diversidade de experiências que compõem esse período exige

que, para efeito de estudo, ele seja dividido em duas partes, a considerar que em

1986 o setor financeiro teve seu perfil completamente modificado. Assim, teremos:

A) 1980-1985

Em face do escasseamento de financiamento externo, foram

tomadas medidas no sentido de diminuir a necessidade de divisas estrangeiras16

e conter a inflação. Assim, vieram a contenção dos salários, a redução de

subsídios e o aumento da arrecadação via impostos indiretos.

14.CARNEIRO, Dionisio. Crise e Esperança: 1974-1980. IN ABREU, M. (org.) A Ordem do
Progresso: Cem Anos de Política Econômica Republicana, 1889-1989. capo 11

15.Sobre economia brasileira nas décadas de 70 e 80 e a questão da dívida externa ver:
BATISTA JR., Paulo Nogueira. Mito Realidade na Dívida Externa Brasileira. Rio de Janeiro :
Paz e Terra. 1983. 225 p.
BATISTA JR., Paulo Nogueira. Da Crise Internacional à Moratória Brasileira. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1988, Parte 11, capo 2.

16.Como veremos no capítulo seguinte, as captações via operações cambiais prosseguiram até
meados de 1983 para os bancos comerciais privados e até 1984 para os bancos comerciais
oficiais. Posteriormente, os bancos privados priorizaram a captação via certificados de depósitos
a prazo e os bancos oficias via colocação de títulos públicos.
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Como mostra a tabela 2.2, no triênio 80-82 a inflação, ainda sob a

égide dos recursos externos, apresentou uma leve queda. Já no triênio seguinte,

ela duplicou de nível, como resposta à deterioração da condição do Estado diante

do exacerbamento do custo do endividamento. Para suportá-lo, o governo

promoveu a maxidesvalorização do cruzeiro, em 1983.

No biênio 1984-85, a recuperação da economia americana e das

exportações brasileiras possibilitaram uma recuperação do salário real e um

"boom" de aplicações no mercado financeiro, malgrado a inflação.

Em março de 1985 tomou posse um governo civil que estabeleceu

uma política econômica de diminuição dos gastos e viabilização de um pacto

social. Em abril, iniciou-se uma política econômica marcada pelo gradualismo,

mas que se mostrou ineficaz. Com nova equipe econômica, o governo preparou-

se para ações mais drásticas.

TABELA 2.2 - íNDICEGERAL DE PREÇOS -IGP-DI

Anos Varo Anuais%

1980 110,2

1981 95,2

1982 99,7

1983 211,0

1984 223,8

1985 235,1

1986 65,0

1987 415,8

1988 1035,6

1989 1782,9

1990 1476,6

Fonte: Conjuntura Econômica. Edicões de junho de 1983, 1987 e 1991. Suplemento de índices
Econômicos.
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B) 1986-1989

O cenário econômico da primeira metade dos anos 80, em que a

inflação persistia a medidas ortodoxas comuns, deu margem ao surgimento de

idéias com base no conceito de inércia inflacionária. O debate centrava-se na

desindexação da economia como forma de combatê-Ia, ou seja, evitar que os

mecanismos de correção dos preços propagassem a inflação passada para o

futuro.

Em fevereiro de 1986 foi implantado o Plano Cruzado. Um plano

ousado, que buscava a inflação zero e extinguia a correção monetária.

O maior ônus para os bancos era o fim dos lucros inflacionários,

oriundos da necessidade do governo de, em tendo de girar sua dívida e evitar a

dolarização de ativos, elevar os juros dos títulos públicos continuamente.

Nos primeiros meses do Plano, as taxas de juros chegaram a

alcançar níveis reais negativos e a inflação cedeu drasticamente. Isso, aliado à

expansão da oferta de moeda, o congelamento dos preços e a sucessão de anos

de recessão fez detonar uma explosão de consumo.

Nessa mudança, o sistema financeiro não passou ileso. Debelada a

inflação, a importância das agências diminuiu, pois com o fim do mercado aberto,

diminuíram os depósitos à vista. Os serviços também sofreram uma grande

alteração, pois passou-se à cobrança de tarifas para sua prestação, uma vez não

havendo mais ganho pela aplicação de recursos em trânsito, como veremos no

capítulo três.

Os bons resultados do plano de estabilização econômica não

duraram muito. Nos últimos meses de 1986, o governo resolveu adotar uma

política monetária apertada com a finalidade de, puxando a taxa de juros para

cima, inibir a crescente demanda e a formação de estoques especulativos. Junto

com a elevação dos juros, as expectativas de inflação ascendente e os expurgos
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no índice de medida de inflação oficial, combaliram a credibilidade no Plano. Para

o governo passou a ser vital que os juros fossem positivos, porque são

necessárias taxas internas atraentes para evitar maiores perdas cambiais e

principalmente cobrir o déficit. Sem indícios de recuperação, optou-se pela

suspensão por tempo indeterminado do pagamento dos juros da dívida externa

aos bancos privados.

Em junho de 1987, um novo ministro propôs um novo plano. O Plano

Bresser, ao contrário do Plano Cruzado, não propunha inflação zero, nem

desindexação da economia; a idéia era conseguir baixar os níveis da inflação,

principalmente através do controle do déficit público. Outro ponto de diferenciação

residia em que o Plano Bresser possuía políticas monetária e fiscal ativas; as

taxas de juros (a curto prazo) mantiveram-se positivas como forma de evitar

especulação com moeda estrangeira. Em conseqüência, muitos bancos

começaram a sofrer desequilíbrios momentâneos de liquidez, dado o processo de

desmonetização da economia e a queda dos depósitos à vista (ver tabela 3.2, p.

43). O Banco Central teve que assumir o controle temporário de cinco importantes

bancos estaduais; Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Mato Grosso e Santa

Catarina. Sem conseguir reduzir o déficit e com a ascensão da inflação, o ministro

Bresser deixou o cargo em dezembro de 1987.

Em janeiro de 1988, Mailson da Nóbrega, novo Ministro da

Economia, anunciou medidas mais tímidas, que constituíram a chamada política

do "arroz com feijão". Metas mais modestas foram implantadas para conter a

inflação e reduzir, de forma "gradual", o déficit público. O grande mérito de tal

política foi evitar uma explosão inflacionária a curto prazo.

A moratória dos juros da dívida externa decretada em 20 de fevereiro

de 1987 foi oficialmente suspensa pelo governo em 3 de janeiro de 1988. Nova

onda de negociações trouxe novidades como a opção pelos exit-bonds, ou bônus
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de saída, em que o banco credor aceitaria um desconto de 30% sobre o valor

nominal da dívida e não participaria mais dos acordos de refinanciamento dos

juros da dívida externa brasilelra'? .

O aumento da inflação evidenciava o fracasso da política gradualista

do "arroz com feijão", mesmo com a tentativa de acordo entre governo,

empresários e trabalhadores para estabilização da economia, no final de 1988.

O governo lançou um novo plano de estabilização econômica em

janeiro de 1989: o Plano Verão. Criou-se o "cruzado novo", equivalente a mil

cruzados. De um lado estabelecia taxas de juros positivas e cortes nas despesas

públicas. De outro, medidas ainda mais ousadas que as do Plano Cruzado no

sentido de extinguir todo tipo de pré-fixação. A política monetária, além de praticar

taxas de juros positivas para evitar especulação, estabelecia: controle do crédito

ao setor privado através do estabelecimento de limites de crédito; redução do

prazo de pagamentos de cartões de crédito e aumento do recolhimento do

compulsório; redução das pressões das operações em moeda estrangeira com a

extinção dos leilões mensais de conversão de dívida externa em capital de risco

instituídos em novembro de 1987 e dos reempréstimos dos bancos credores no

Banco Central, conforme acordo de novembro de 1988; menores superávits do

balanço de pagamentos e liberação de importações.

O Plano Verão, analogamente a seus antecessores, não logrou

corresponder às expectativas do governo e em 89 voltou o temor de uma

hiperinflação, pois o plano não produzira mais que um represamento temporário.

A década encerrou-se com uma desaceleração do crescimento

econômico, com desequilíbrios externos e internos.

17.MODIANO, Eduardo. A Ópera dos Três Cruzados: 1985-1989. IN: ABREU, Marcelo (org.). A
Ordem do Progresso: Cem Anos de Política Econômica Republicana 1889-1989. p. 372 e 373.
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Curiosamente, algumas indústrias andaram na contra-mão da crise,

em geral ligadas ao setor exportador. Mas com certeza a notoriedade em matéria

de performance durante a crise recai sobre o setor financeiro. Teixeira colabora

com esta idéia:

"Cabe lembrar que pela natureza operacional do setor bancário, as manifestações
da recessão sobre as instituições denotam duas particularidades:

1) A recessão global manifesta-se primeiramente no setor produtivo e somente
num segundo momento, repercurte no setor financeiro.

2) O crédito bancário, ao incorporar garantias, dispõe de coberturas aos valores
adiantados e não amortizados, através das quais, por respaldo jurídico, poderiam
acontecer até transferências patrimoniais.

Em ciclos expansivos, de modo geral, o setor bancário costuma sair na frente,
enquanto na fase descendente é o último a capotar."18

No capítulo seguinte exploraremos com mais acuidade como se

comportaram os bancos comerciais frente ao quadro recessivo da década. Ele

nos permitirá identificar os fatores que condicionaram o desempenho distinto

deste segmento.

18.TEIXEIRA, Nartemes Guimarães. O Sistema Bancário Brasileiro e Suas Transformações Frente
à Crise Atual. São Paulo: DEPE/UNICAMP, 1985. p. 134 a 136 (Dissertação de Mestrado).
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS BANCOS
COMERCIAIS NO PERíODO 1980-89

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Para avaliar o desempenho dos bancos comerciais no período 1980-

89, escolhemos índices de rentabilidade anual do setor. Foram consultadas três

fontes:

1) Balanço Anual, de Gazeta Mercantil;

2) Maiores e Melhores, de Exame;

3) Federação Brasileira das Associações de Bancos (FEBRABAN)

As duas primeiras são publicações anuais de grande circulação e

bastante citadas como fontes de dados, tanto em trabalhos acadêmicos como na

imprensa em geral.

A última, gentilmente nos forneceu a série histórica elaborada por

seu Departamento Econômico.

A intenção era construir uma série histórica, com índices de

rentabilidade anual, para o período 1980-1989. Parece óbvio que uma série

histórica anual seja composta por dados com mesma metodologia de cálculo de

um ano para outro, tornando possível delinear uma tendência. Foi aqui que se

evidenciaram incongruências nos dados de algumas fontes e dificuldades em se

escolher uma delas para basear a análise.

Em Balanço Anual, de Gazeta Mercantil, os índices de 1980 até

1983 vinham sobre a denominação de 'Rentabilidade do Patrimônio",
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esclarecendo-se que advinham do resultado do Lucro Antes da Correção

Monetária sobre o Patrimônio Líquido. Já na edição de 1984, apareceram

como "Resultado Operacional sobre Patrimônio Líquido Real". Não há

comentários sobre se a mudança na nomenclatura implica em alterações na

metodologia de cálculo. Para efeitos deste trabalho, assumimos que não. Ainda

nesta publicação, temos que os índices das edições de 1980 até 1984 oferecem

índices calculados a partir de dados retirados do balanço patrimonial de junho de

cada ano correspondente ao da publicação. Na edição de 1985, os índices partem

de balanços publicados em dezembro do ano anterior e seguem assim nas

edições de 1986, 1987 e 1988. Na edição de 1989, volta-se a utilizar os dados do

balanço de junho daquele ano. Não há, portanto, dados para 1988 nesta

publicação e não se deve deixar de considerar que os índices, ao longo da série,

foram retirados de balanços com datas-base diferentes, o que prejudica a

avaliação da tendência da rentabilidade. Esta publicação considera todo o

universo de bancos comerciais no cálculo dos índices.

Em Maiores e Melhores de Exame, trabalha-se apenas com uma

amostra dos 50 maiores bancos por depósitos à vista nas edições de 1980 até

1987 e dos 50 maiores por empréstimos, para 1988 e 1989. Procurados os

responsáveis pela publicação dos índices, soubemos que a mudança deu-se

única e exclusivamente pela demanda da revista por um ou outro tipo de índice;

não havia nada com respeito à metodologia de cálculo que validasse tal

modificação na apresentação dos dados. Os índices, aqui, referem-se ao Lucro

Líquido sobre Patrimônio Líquido. Novamente, temos uma série em que os

dados não têm uniformidade ao longo do período considerado.

Os dados da FEBRABAN, conquanto nos fossem cedidos, não são

dados publicados e obedecem a uma metodologia interna de coleta e cálculo que

desconhecemos. Os índices referem-se ao Lucro Líquido sobre Patrimônio
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Líquido e os dados são oriundos de um número de bancos comerciais muito

próximo do total existente em cada ano.

Interessante é observar que, conquanto existam tantas

peculiariedades e incongruências metodológicas nas séries históricas

apresentadas por cada fonte, elas são comumente citadas sem que se façam as

_devidas ressalvas sobre as limitações de quaisquer generalizações a partir de

dados tão controversos.

Uma quarta opção para este trabalho seria eleger uma amostra de

bancos comerciais, tomar seus balanços nos anos de 1980 até 1989 e calcular a

rentabilidade. No entanto, pareceu-nos ser este um trabalho que demandaria um

esforço e um tempo muito grandes para avaliar uma questão que não é a central

desta dissertação.

Assim sendo, optamos por escolher uma das três apresentadas para

escrever o capítulo e apresentar as outras duas no apêndice a este capítulo.

Escolhemos o Balanço Anual de Gazeta Mercantil pelas seguintes razões:

- esta publicação trabalha com dados de todo o universo dos bancos comerciais

brasileiros, e não apenas uma amostra, como é o caso de Maiores e Melhores de

Exame;

- é uma publicação conceituada e popular, sendo bem mais citada que as outras

duas em trabalhos acadêmicos.

Desta forma, deixamos claro as características de cada fonte e o

porquê da escolha de uma delas. Reiteramos que as questões metodológicas aqui

apresentadas evidenciam as limitações das análises feitas a partir de tais índices.

Ainda assim, é evidenciar através deles o desempenho dos bancos comerciais

face ao cenário econômico do período 1980-1989.
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MAGNITUDE DO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E
DESEMPENHO DOS BANCOS COMERCIAIS

Estudos acerca do sistema financeiro demandam conhecimento da

política econômica, sobretudo da política monetária, pois o comportamento das

taxas de juros é condicionante de qualquer estratégia neste setor. O capítulo

anterior procurou fornecer este suporte para que possamos nos deter agora na

compreensão do perfil dos bancos comerciais.

A magnitude do sistema financeiro no Brasil e o desempenho dos

bancos comerciais no período 1980-89 podem ser avaliados pelos dados da

tabelas 3.1. Confrontando os dados da contabilidade nominal, podemos tecer

algumas considerações.

Três variáveis macroeconômicas são determinantes para a

performance dos bancos comerciais: a inflação (tabela 2.2, p. 27), a taxa de juros

real e o nível de ativldadew.

No final dos anos 70, a inflação aumentava de patamar e havia

pouca capacidade ociosa, mas o nível das taxas de juros reais permanecia

negativo. Esse arranjo comprimiu a rentabilidade dos bancos comerciais. Vimos

que este foi um dos condicionantes para fusão de bancos menores com outros de

maior porte.

Os juros estavam tabelados desde 1979 e o governo impunha limites

para a concessão de crédito, como forma de incentivar a captação externa.

Adicionalmente, o sistema de cartas patentes não permitia a fácil expansão da

19.aUADROS DA SILVA, Salomão L. Sistema Financeiro Participação na Renda, Funções e
Disfunções IN: CAMARGO, José Mareio, GIAMBIAGI, Fábio (orgs.). Distribuição de Renda no
Brasil, São Paulo. São Paulo: Paz e Terra, 1991. p. 212.
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rede de agências, dificultando a multiplicação dos negócios. Para fugir ao

controle, os bancos começaram a exigir reciprocidades na forma de saldos

médios, cauções, recolhimento de tarifas etc.

TABELA3.1 EM%

.Anos PartoSist. Rent. Bancos Taxas de Juros
Fin.no PIB Comerciais Reais, Over-Selic

1980 7,8 21,2 -30,5

1981 9,8 47,9 -2,9

1982 9,7 14,2 8,4

1983 11,3 27,3 -4,0

1984 10,5 24,2 8,4

1985 11,0 45,4 9,9

1986 7,4 26,5 3,3

1987 13,5 32,1 -14,8

1988 13,4 - ~4,9

1989 19,5 43,4 18,7
Fonte: (1) Participação do Sistema Financeiro no PIB, Conjuntura Econômica, julho de 1991,
Especial.

(2) Rentabilidade dos Bancos Comerciais, Lucro Antes da Correção Monetária sobre
Patrimônio Líquido. fndices retirados do tópico "Instituições Financeiras" publicado na revista
Balanços Anuais, Gazeta Mercantil, nas edições anuais de 1980 a 1990. Obs: Os índices de
1980 a 1984 e de 1989 foram calculàdos com base em balanços de junho de cada ano e os
de 1985, 86 e 87, com base em balanços de dezembro de cada ano. Não há dados
disponíveis para 1988.

(3) Taxas de Juros Reais, Over-Selic, Relatórios do Banco Central, 1990, p.43.

Em meados de 1980, o governo anunciou a liberação dos juros, mas

manteve o limite para concessão de empréstimos. O descompasso entre a inflação

e o nível dos juros tabelados gerara os chamados "por fora", ou seja,

remunerações informais. Quando o governo desregulamentou o mercado, muitas

instituições se viram incapazes de honrar seus compromissos, pois as taxas

dispararam e os investidores, por cautela, começaram a colocar seus recursos nas
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instituições que ofereciam remunerações próximas à sinalizada pelas autoridades

monetárias. Nessa onda de exigências de resgates, alguns bancos entraram em

colapso, sem contar que instituições de pequeno porte padeciam ainda mais, pois

em meio a tanta inépcia o investidor dá sempre preferência a bancos estatais ou a

grandes conglomerados. São os efeitos de um mercado concentrado.

Com a liberação dos juros e o fantasma das insolvências, os bancos

implementaram estratégias de redução de custos bem fortes. Os resultados de

1981, além de reputados às altas taxas de juros provocadas pela

desregulamentação, foram conseqüência do alargamento dos spreads. Sobre

isso, temos o seguinte depoimento de Maria da Conceição Tavares:

"O que aumenta os lucros são os spreads elevados. De um lado, eles são
balizados pelos custos dos empréstimos externos. De outro, pelo custo dos depósitos
à prazo, que aumentou muito devido ao crescimento da dívida pública e à elevação
dos juros dos títulos públicos, que norteiam os outros papéis. As exigências de
reciprocidade e a carteira de open, onde podem ser aplicadas as sobras de caixa,
aumentam ainda mais os lucros dos bancos"20.

Por último, a rentabilidade de 1981 foi das mais altas da década em

função de que as linhas de crédito de repasses externos e internos não eram

computados na contenção do crédito. Negócios envolvendo linhas subsidiadas,

como exportações e agricultura, eram os mais executados. Os serviços tinham,

até então, o papel precípuo de compor reciprocidades aos empréstimos.

A grande fonte de lucros para os bancos, principalmente na primeira

metade da década, foram os chamados lucros inflacionários. Esses são os

lucros auferidos pelo fato de uma parte dos recursos captados, na forma de

depósitos à vista, obter remuneração zero. No outro lado, o banco concede

empréstimos cujas taxas de juros se elevam ainda mais conforme a inflação. Esse

diferencial entre o pago pela captação e o recebido pelos empréstimos é chamado

20 Revista Exame, 27/01/82, p. 25.
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de spread e representa o lucro para o banco. Para financiar a dívida pública, via

mercado aberto de títulos, o governo manteve os juros positivos, permitindo que

os bancos também aplicassem seus recursos e "esticassem seus spreads".

Enquanto os juros dos empréstimos subiam, boa parte dos recursos continuava

tendo remuneração nula, seja sob a forma de depósitos à vista, seja como

pagamentos em trânsito (floa~.

Por conta dos bons resultados, o governo instituiu medidas como

aumento do imposto de renda sobre lucros extraordinários, a conversão de parte

da dívida do Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social (INAMPS) em

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNS) e a redução da parcela

dos empréstimos que formava a provisão para devedores duvidosos.

Os juros altos mudaram o perfil dos empréstimos, levando as

empresas a só tomarem recursos para giro e não para investimento.

Em 1982, os bancos não reproduziram os bons resultados de 1981.

O mercado não suportava mais aumentos nos empréstimos e a crescente

participação dos depósitos a prazo encarecia ainda mais o crédito. As autoridades

monetárias instituíram os empréstimos e os depósitos pós fixados, o que acirrou a

concorrência, pois o investidor passou a ter a exata idéia de quanto são os juros

reais. Captação mais cara e concorrência mais forte determinaram um

estreitamento das margens. Além disso, o Banco Central exigiu que os bancos

destinassem uma ainda maior parcela de créditos para a agricultura, a juros

inferiores ao mercado.

Rentabilidade em queda, inflação em alta. A rapidez dos

lançamentos era inevitável. Os bancos não podiam mais só se preocupar com as

funções clássicas de captar e emprestar, bem porque a recessão já trazia em seu

bojo dificuldades às empresas e operar em crédito passou a ser um grande risco.
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A recuperação da rentabilidade em 1983 parece vir do fato de que

tanto as taxas de inflação como o nível da atividade econômica estavam em

ascensão. Além disso, o governo voltou a estabelecer em julho limites para

concessão de empréstimos, extintos desde 1981; impedidos de aumentar o

volume de créditos, os bancos passaram a direcionar seus depósitos para títulos

públicos com opções em dólar e assim foram favorecidos pela maxidesvalorização

do cruzeiro em fevereiro.

Em 1984, os bancos tiveram queda dos lucros em termos reais, em

parte devido a atrasos no pagamento de empresas estatais como SUNAMAN

(Superintendência Nacional da Amazônia) e CSN (Compania Siderúrgica

Nacional). No final do ano, instituíram a cobrança em 0+1. Alegando que

pagavam depósito compulsório sobre recurso que na verdade ainda não havia

recebido, passaram a só deixar disponível para utilização os recursos oriundos de

títulos quitados um dia após seu pagamento. Com a inflação em alta e livrando-se

do depósito compulsório, esse dia de trânsito (floa~ gerava caixa para aplicação

na carteira de open. Logo a cobrança bancária tornou-se um dos produtos mais

importantes, junto a outros serviços com dinâmicas similares. O Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço permanecia cerca de 30 dias na instituição que o

recolhia, para só então passar à Caixa Econômica Federal, segundo o acordo do

governo com o sistema financeiro. Impostos federais e estaduais tinham o mesmo

procedimento, passando ao Estado após um ou dois dias de permanência no

banco. A receita auferida por esta via era de tal ordem que não havia cobrança de

taxas pelo serviço prestado. Muito ao contrário, paulatinamente o acirramento da

concorrência fez com que os bancos oferecessem parte deste lucro, ou seja,

negociassem reciprocidades aos clientes pela prestação de serviços..

Os bancos diversificavam seus serviços, dando forte andamento a

operações que não envolvessem crédito e proporcionassem ganhos por float. É
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interessante observar que ao dar ênfase a negócios que não envolvessem crédito,

ou seja, prestação de serviços, os bancos direcionavam-se não só para um

segmento cuja rentabilidade advinha propriamente da conjuntura de inflação em

alta, o que portarto lhes permitia caminhar na contra mão da crise, como também

lhes livrava do risco advindo da concessão de empréstimos. Não há risco de

perda nenhum, a priorl, na cobrança de um imposto ou de uma duplicata. Muito ao

contrário, um .empréstimo requer acompanhamento de perto à performance do

tomador e tem possibilidade de perda sempre possível.

A ascensão da rentabilidade no período 1983-1985 deveu-se,

também, à recuperação da atividade econômica ocasionada pela boa

performance das exportações brasileiras.

Ainda no ano de 1985, forte onda de boatos gerou pânico no

mercado financeiro e acabou levando o governo a verter recursos em bancos

privados, iniciando uma rotina de empréstimos para socorro de instituições em

situação delicada. Em novembro, ele não só extinguiu este tipo de ajuda como

também determinou a liquidação extra judicial de três instituições inadimplentes;

Comind, Auxiliar e Maisonnave.

Em janeiro do ano seguinte, o governo eliminou a conta movimento

do Banco do Brasil, tirando-lhe a prerrogativa de agir como autoridade monetária.

Logo em seguida, o sistema financeiro passou pela que foi considerada a mais

ampla reforma desde 1964, ocasionada pela queda abrupta da inflação e o fim da

correção monetária, decretadas pelo Plano Cruzado.

Os depósitos à vista voltaram a aumentar. Cessaram os lucros

inflacionários. O dinheiro girava bem mais lentamente, levando a uma inevitável

diminuição das áreas de suporte e de negócios, pois a remuneração pelo float já

não cabia. Era preciso repensar a dinâmica da receita na prestação dos serviços e

considerar a inevitável cobrança de tarifas. Note-se que, em 1986, a menor
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rentabilidade não implicou em redução dos negócios, muito pelo contrário; sem o

limite para empréstimos que tanto tolheu suas operações em 1980, os bancos

emprestaram como nunca (vide tabela 3.2, p. 44).

A grande lição para os bancos dos percalços de 1986, foi aprender

a operar com estruturas mais racionalizadas. A nova alta da inflação em 87

encontrou-os mais eficientes, com arrojados programas de qualidade e

produtividade e bem mais seletivos em matéria de crédito, ainda mais com a onda

de falências que se deu no primeiro semestre daquele ano. Isso não evitou uma

fase de problemas de liquidez, como vimos no capítulo 2 (p. 29). A disposição do

Banco Central em socorrer instituições, principalmente oficiais, não impediu que

implementasse legislação que não permitia mais o congelamento dos débitos

nominais das instituições liquidadas. Ativos e passivos sofreriam correções para

efeito de liquidação.

A grande novidade para o final da década foi a criação dos bancos

múltiplos em setembro de 1988, atendendo às reinvindicações do setor para

reduzir custos, ou seja, as quatro carteiras de um banco (banco comercial, banco

de investimentos, crédito imobiliário e financeiras) poderiam atuar sobre uma

única instituição. Também decidiu-se pela extinção dos sistemas de cartas

patentes para abertura de agências.

A partir de 1989 foram introduzidas ainda duas medidas que

contribuíram para a ampliação das atividades bancárias. Uma delas foi a criação

de um mecanismo de arbitragem de taxas que, através do mercado de ouro, deu

possibilidade às instituições financeiras de realizarem operações em moeda

estrangeira com maior autonomia, expandindo as operações cambiais. A outra

medida foi a organização do mercado interbancário, tendo como instrumento o

Certificado de Depósito Bancário (CDI, criado em 1986), que contribuiu
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significativamente para aumentar a eficiência do sistema, ao permitir a

transferência de fundos entre diferentes instltuições'" .

Com a volta da inflação em 1987, os bancos voltaram a ser,

predominantemente, intermediadores de recursos para o giro da dívida do

governo. No esforço para não perder depósitos, eles sofisticaram seus serviços,

apoiados fortemente na automação. Criaram contas remuneradas e fundos ao

portador, captando recursos a curtíssimo prazo, lastreados em títulos da dívida

pública. Do outro lado, o sistema de cobrança e pagamentos tornaram-se dos

mais rápidos e eficientes do mundo.

BANCOS COMERCIAIS: ESTRUTURAS ATIVA E PASSIVA

o maior ativo de um banco comercial são seus empréstimos. Por

outro lado, os depósitos à vista são a fonte, ou o passivo, mais barata de

recursos. Observa-se que no início da recessão (1981-82) e durante o Plano

Cruzado (1986) esta foi a fonte mais utilizada para expansão do crédito, enquanto

que em períodos de inflação maior, 83, 84 e 85 ou após o Plano Cruzado, a

participação de depósitos a prazo ou certificados de depósitos bancários

aumentou no total dos passivos, ou seja, para angariar recursos os bancos

comerciais estabeleceram estratégias de remunerá-los a juros22 •

21.BULHÕES, M. Duas Décadas de Crescimento e Modernização. p. 44.
22.FIANI, Ronaldo. Desempenho dos Bancos Comerciais Brasileiros, 1981-1986 Estudos

Econômicos, São Paulo, v.19, p.SO, jan./abr. 1989. Muito a propósito, o autor chama esta
estratégia de liabilíty management. Ela significa uma postura ativa do banco oposta àquela em
que ele espera que a oferta de crédito ajuste-se passivamente à oferta de recursos. Sua
viabilidade depende, contudo, do desenvolvimento de um mercado secundário de certificados de
depósitos, mercado este que proporciona liquidez a estes passivos bancários.
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TABELA 3.2 (1)DEPÓSITOS À VISTA/DEPÓSITOS A PRAZO

(2) PARTICIPAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS AOS SETORES PÚBLICO E

PRIVADO CABIDA AOS BANCOS COMERCIAIS. EM %

Anos (1) (2)

1981 416,8 30,34

1982 239,9 28,62

1983 131,8 29,10

1984 75,4 32,47

1985 87,4 33,26

1986 119,6 38,18

1987 106,2 28,60

1988 100,6 32,58*

1989 102,5 33,00

r·,

Fonte: Relatórios do Banco Central, 1983, 1986, 1988 e 1990.

*A partir de setembro de 1988, os números englobam as estatísticas para bancos comerciais
e bancos múltiplos.

TABELA 3.3 PARTICIPAÇÃO NOS DEPÓSITOS À VISTA E A PRAZO DOS BANCOS

COMERCIAIS NO TOTAL DE DEPÓSITOS. EM %

Anos % Dep.à Vista! Total % Cepo Prazol Total

1980 79,98 33,39

1983 75,89 41,43

1986 75,20 67,61

1989* 66,17 18,30

Fonte: Relatórios do Banco Central. 1984, 1988 e 1990.

*A partir de 88 tem-se os bancos múltiplos. Para 1989 temos um total de 46,24% dos
depósitos à prazo cabidos a bancos múltiplos.

Quanto à operações cambiais, elas prevaleceram como fonte de

recursos para os bancos comerciais privados até o segundo trimestre de 1983 e

para os oficiais até um ano depois.
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"O financiamento do setor público pode explicar a elevada participação das
operações cambiais no passivo dos bancos comerciais de 1981 a 1983/84. A partir
daí, a trajetória declinante desta participação poderia estar. relacionada com a
expansão da atividade econômica. O crescimento da economia teria incentivado o
setor privado a se endividar novamente no sistema bancário. Como o setor privado
não sofria limitações quanto à origem dos recursos a sua disposição, conforme sofria
o setor público, isto permitiu que os bancos captassem com maior grau de liberdade,
grau este que foi maior quanto menor fosse o comprometimento dos bancos com o
setor público. Esta maior flexibilidade levou os bancos a buscar recursos na forma de
certificados ao invés de operações cambiais"23.

Com este andamento, os bancos oficiais terminaram por

comprometer-se em operações de crédito que os levaram à seguinte situação: até

o começo de 1984 mantiveram captação em moeda estrangeira, à revelia do

aumento das taxas, e depois passaram a ter em suas carteiras volume de títulos

públicos, federais e estaduais, em quantidade superior aos bancos privados, que

passaram a priorizar a captação em depósitos a prazo. Esta estratégia levou os

bancos oficiais a uma rentabilidade superior à dos bancos privados no mesmo

período, dado que sua captação em títulos era bem mais barata do que fazê-Ia

em certificados de depósito a prazo; contudo, seu comprometimento em

emprestar recursos ao setor público levou-os a uma quantidade de créditos em

liquidação superior à média dos bancos privados. Dados os casos de colapsos em

bancos privados, principalmente em 1984/85, a liquidez em situação de crise não

mostrou ser garantia de proteção contra as oscilações da rentabilidade.

Dessa maneira, o interesse por depósitos, mesmo que remunerados,

fez com que a expansão do número de agências continuasse, como mostra a

tabela 3.5. Como lembrado no capítulo anterior, os bancos oficiais não foram

muito atingidos pelo processo de conglomeração, mas em compensação foram os

que mais expandiram sua rede de agências.

23.FIANI, R. Desempenho dos Bancos Comerciais no Brasil 1981-1986. p.54.
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Cabe lembrar que até meados de 1983 os bancos comerciais

tiveram grande interesse em abrir agências no exterior, pois isto lhes permitia

captar recursos a custos bem mais baixos. Essa euforia se manteve até 1983,

quando as taxas de juros internacionais em elevação começaram a fazer os

empréstimos inviáveis. Assim, de extremamente lucrativas as agências passaram

a ser fontes de perdas inesperadas e aos poucos os bancos começaram a fechá-

las24.

TABELA 3.4 - ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS

Oficiais Privados Privados Estrangeiros

Nacionais

Anos Sedes Agências Sedes Agências Sedes Agências

1980 27 3.868 67 7.285 17 38

1981 27 4.400 67 7.758 17 38

1982 27 5.770 69 8.325 18 39

1983 28 5.807 66 8.570 19 59

1984 28 5.834 64 8.843 19 59

1985 29 6.360 60 9.000 18 62

1986 29 6.304 57 8.312 19 63

1987 29 6.351 56 7.657 18 79

1988* 29 6.422 59 7.357 18 59

1989 24 5.762 23 1.215 19 97

Fonte: Relatórios do Banco Central. 1983, 1986, 1989 e 1990.

* A partir de 1988 (set.) , temos os bancos múltiplos. Em 1989, havià 113 sedes com 8842
agências de bancos múltiplos. .

24 Revista Exame, 06/04/83, p. 60.
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As circunstâncias de uma economia inflacionária, onde o governo

necessita fortemente do sistema financeiro para viabilizar uma política monetária

que tem por preocupação maior cobrir o déficit público, levaram os bancos a se

distanciar bastante de sua função original de intermediar recursos, expandindo-se

como empresas multiprestadoras de serviço. Isto só pôde ser concretizado via

automação, que antes de mais nada deu aos bancos o necessário aumento da

capacidade de processamento. A trajetória de desenvolvimento da automação

bancária e a discussão de seu papel enquanto fator condicionador do

desempenho dos bancos comerciais são nossos próximos assuntos.

47



APÊNDICE AO CAPíTULO 3

TABELA 3.5 RENTABILIDADES DE BANCOS COMERCIAIS. EM %.

ANO M&M FEBRABAN
1980 13,53 -
1981 25,20 9,38

1982 17,62 8,90

1983 13,10 9,30

1984 12,20 9,81

1985 13,40 11,90

1986 12,60 5,20

1987 13,50 7,84

1988 13,00 13,42

1989 20,80 14,49

Fontes: M&M, Maiores e Melhores de Exame, Revista Exame, edições de 1980 a 1989. Lucro
Líquido sobre patrimônio Líquido. Os dados de 1980 a 1987 referem-se a uma amostra
composta pelos 50 maiores bancos comerciais por depósito; os de 1988 e 1989 referem-se
aos 50 maiores por empréstimos.

FEBRABAN, Federação Brasileira das Associações de Bancos, Departamento de Estudos
Econômicos. Lucro Líquido sobre Patrimônio Líquido.

Tomando em paralelo os dados das três fontes, podemos tecer

algumas considerações. Conquanto os dados difiram, pode-se reconhecer na

série quatro momentos quanto à tendência dos resultados.

O começo da década (1980-81) mostra ascensão de rentabilidade

nas três séries, reputados a liberação dos juros e ao alargamento dos spreads.

Em seguida, no período 1982 até 1984, as séries divergem entre

queda (M&M), manutenção (FEBRABAN) e oscilação (BALANÇO ANUAL) dos

resultados. A série que evidencia uma situação de queda, justifica-a pelas

conseqüências para o setor financeiro das dificuldades de rolagem da dívida

externa a partir de 1982, após a moratória mexicana em setembro. Muitos bancos,
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em especial o Banco do Estado de São Paulo, BANESPA, tiveram de honrar os

avais que concederam à empresas estatais e que foram executados em 1983.

Além disso, nos anos de 1984 e 1985, o Banco Central procedeu a intervenção ou

liquidação de uma série de instituições financeiras, como o Sulbrasileiro, o banco

Habitasul, o Brasilinvest e as sociedades de crédito imobiliário independentes.

Seja admitindo queda ou oscilação, este período se caracteriza por grande

agitação para o setor financeiro ..

Os resultados têm recuperação em 1985, mas sofrem forte revés no

ano seguinte, em função das medidas do Plano Cruzado.

Por fim, a volta do processo inflacionário e a racionalização dos

custos levaram a nova elevação da rentabilidade entre 1987 e 1989.

Desta forma, podemos assumir que mesmo apresentando valores

diferentes, os dados das três séries nos permitem dividir o período 1980-89 em

partes e reconhecer em cada uma delas tendências para o desempenho dos

bancos comerciais com base em sua rentabilidade.

O mais importante a notar, no entanto, é que qualquer que seja a

série analisada, a rentabilidade média do setor no período nunca é inferior a 10%.

Sem dúvida, este resultado é tão discutível quanto todos os números aqui

apresentados, dadas todas as incongruências metodológicas que mostramos.

Ainda assim, pensamos que os números em conjunto com os fatos narrados na

análise do setor construída neste capítulo não deixam margem de dúvida de que

os bancos conseguiram ter um desempenho arrojado para. uma conjuntura de

crise.
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CAPíTULO 4 ,

DESENVOLVIMENTO DA AUTOMAÇÃO
. BANCÁRIA NO BRASIL
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DESENVOLVIMENTO DA AUTOMAÇÃO
BANCÁRIA No BRASIL

A POLíTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA

Nesse ponto, podemos então admitir que a evolução do sistema

financeiro tem relação com a orientação da política econômica adotada no

período pós-64 e com os desdobramentos ocorridos na economia a partir daí. No

início, as mudanças se fizeram em prol da busca pela eficiência e pela

especialização das instituições financeiras. Posteriormente, a conglomeração teve

papel destacado no esforço de internacionalizar a economia brasileira, permitindo

a farta captação de recursos externos. Assim, o sistema financeiro atuava como

captador e fornecedor de recursos, perfil completamente modificado pelo

recrudescimento do processo inflacionário e o vertiginoso aumento da

movimentação de negócios, nos anos 80. A evolução da economia incrementou o

número de transações bancárias, principalmente com ativos não monetários.

Somando-se a isso, lembremo-nos que os bancos assumiram a coletoria de

impostos e tarifas. Estavam aí delineadas as razões para a busca de rapidez de

processamento diante da crescente massa de serviços e operações.

A automação bancária no Brasil alcançou níveis de desenvolvimento

comparáveis aos de poucos países desenvolvidos. Além das necessidades supra

citadas, o avanço da tecnologia no setor deveu-se também às características da

51



Política Nacional de Informática na década de 70, que engendrou um esforço

conjunto do setor bancário e da indústria nascente de computadores.

Benakouche e Accorsi divergem sobre a origem do primeiro

computador eletrônico no Brasil; para o primeiro25, o esforço inicial deu-se em

1961, quando quatro engenheiros do ITA (Instituto Tecnológico da Aéronáutica)

se reuniram e construiram um computador, batizado de "Zézinho"; para o

segundo26, foi na PUC do Rio de Janeiro que se instalou o primeiro computador

eletrônico do Brasil, em 1960. Em que pesem as divergências, somente a partir

dos anos 70 é que efetivamente começou a grande expansão do mercado

brasileiro de computadores. Com vistas à modernização do parque industrial,

agitado pela febre do "milagre econômico", manifestou-se a necessidade de

dominar a nova tecnologia.

Para dar início às definições da Política Nacional de Informática, foi

criada em 5 de abril de 1972 a Comissão das Atividades de Processamento

Eletrônico (CAPRE), vinculada ao Ministério do Planejamento. A CAPRE possuía

um conselho consultivo, do qual faziam parte representantes dos órgãos do

governo atinentes à questão da informática. Posteriormente, em 1976, a

ampliação das responsabilidades da CAPRE fez com que do conselho consultivo

também fizessem parte técnicos de estatais como DATAPREV, SERPRO,

PETROBRÁS, TELEBRÃS, BNDE, IBGE e Cia. Vale do Rio Doce.

A idéia de um mecanismo de intervenção estatal para incentivar e

participar do desenvolvimento da eletrônica levou à criação da Eletrônica Digital

Brasileira Ltda, realizada em 1973, e que um ano depois tornou-se a Digibrás S.A.

25.BENAKOUCHE, Rabah A Questão da Informática no Brasil. São Paulo : Brasiliense, 1985, p.
52.

26.ACCORSI, André Automação: Bancos e Bancários. São Paulo: USP, maio de 1991. p. 26
(Dissertação de Mestrado).
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Seu capital era formado por empresas estaduais, direta ou indiretamente ligadas

ao governo federal.

O governo incentivava a formação de joint-ventures com o capital

estrangeiro, obedecendo o sistema de terços, isto é, a sociedade seria composta

por um terço das ações da empresa nacional, um terço da empresa estrangeira

detentora da tecnologia e um terço do Estado. Seguindo tal orientação surgiu, em

1974, a COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., composta pela

empresa nacional Equipamentos Eletrônicos, pela Digibrás e pela empresa

britânica Ferranti Uda.

No final de 1975, a crise do petróleo cristalizava-se num insuportável

desequilíbrio externo e urgia medidas que restringissem as importações. A

CAPRE começou a exercer tal controle, sendo daí por diante necessária a sua

anuência prévia para emissão de guias de importação de equipamentos de

processamento de dados, visando reduzir o dispêndio de importação. A gravidade

do momento econômico fez com que as limitações das importações se tornassem

o determinante da Política Nacional de Informática. Nesse caminho, a indústria de

equipamentos deveria encontrar meios de diminuir sua dependência externa e o

Estado, através da CAPRE, passou a sustentar uma forte política de restrição à

entrada de equipamentos estrangeiros e de priorização a empresas nacionais que

pretendessem utilizar recursos tecnológicos locais para projetar e desenvolver

produtos de computadores. Um projeto aprovado pela CAPRE significava a

concessão de uma declaração de prioridade para uso da cota de importação

atribuída ao setor o que, na prática, equivalia à condição vital para a produção,

inviável sem equipamentos importados.

Neste sentido, a medida mais forte veio em julho de 1976 e

caracterizou um ponto marcante na história da indústria de informática no Brasil: a
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chamada reserva do mercado de informática, pela qual as empresas

multinacionais eram excluídas da produção de micro e mini computadores.

A CAPRE limitava-se, então, a analisar os pedidos de importação de

computadores. Observa-se, portanto, que ela afastou-se bastante dos seus

objetivos de origem, ficando limitada às funções de controle. A discussão

democrática com fins a dar suporte ao desenvolvimento de uma nova tecnologia

no país ficou secundada. A não existência de uma política firme dentro do

governo para o setor e as pressões de multinacionais para participar da produção

de equipamentos de pequeno e médio portes tornavam a questão da informática

um tema confuso e a CAPRE, um órgão sem condições para dar um trato mais

abrangente e integrado ao setor. Estas foram as conclusões da Comissão Cotrin,

grupo de trabalho criado em 1978 e formado pelo Ministério das Relações

Exteriores e o Serviço Nacional de Informações (SNI). Baseado nelas, o grupo

uniu-se à Secretaria do Planejamento e do Estado Maior das Forças Armadas

para aconselhar ao Presidente da República a constituição de um órgão

complementar ao Conselho de Segurança Nacional, em substituição à CAPRE.

Este se incumbiria de assessorar a definição da Política Nacional de Informática,

visando o desenvolvimento científico e tecnológico do setor. Assim, o Decreto

84067 de outubro de 1979 criou a Secretaria Especial de Informática (SEI).

A SEI possuía poder de decisão mais abrangente que o da CAPRE,

atuando não só sobre processamento de dados como também sobre

microeletrônica, teleinformática, controle de processos, instrumentação eletrônica,

softwares e serviços. Não obstante, a criação da SEI restringiu a participação da

sociedade civil e da comunidade científica no debate sobre a questão da

informática no Brasil, na medida em que, estando a SEI ligada ao Conselho de
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Segurança Nacional, tal questão passava necessariamente a vincular-se à da

soberania nacionals? .

Em outubro de 1984, o governo, através da Lei 7232, estabeleceu os

princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Informática e criou o

CONIN - Conselho Nacional de Informática e Automação. Firmava-se assim, o

caráter intervencionista estatal no setor, dando suporte ao capital nacional no

desenvolvimento da tecnologia.

O CONIN era o órgão máximo para as deliberações no setor e

estava vinculado à Presidência da República. Era formado por representantes de

vários Ministérios e outros órgãos federais e por representantes de órgãos não

govemamentais, da indústria, usuários, profissionais e trabalhadores ligados ao

setor de informática. A SEI passou a ficar subordinada a ele, dando-lhe apoio

técnico e administrativo e funcionando como órgão executor, cabendo-lhe a tarefa

de implantar o Plano Nacional de Informática e Automação. O primeiro só foi

aprovado em abril de 1986.

DESENVOLVIMENTO DA AUTOMAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL

A AUTOMAÇÃO E OS BANCOS

A Política Nacional de Informática tinha como premissa básica a

produção nacional dos equipamentos. No entanto, não havia como prescindir de

insumos importados, quando não da própria tecnologia para produção, vale dizer,

o Know-How.

27.RATTNER, Henrique. Informática e Sociedade. São Paulo: Brasiliense,1985. p. 115.
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À semelhança de países como Grã-Bretanha, França e Alemanha, o

governo brasileiro quis criar uma empresa que servisse de modelo nacional ao

setor, papel dado à COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., em

1974.

Após três anos de prejuízos sucessivos, a empresa nacional

associada vendeu sua participação para empresas públicas e privadas e a

empresa estrangeira ficou entre os 5% minoritários, com menos de 1% das ações.

O problema residia na falta de capital para desenvolvimento e a fabricação de

computadores. Após as alterações na composição acionária, a Digibrás ficou com

apenas 5% das ações e o resto foi pulverizado entre outras empresas estatais e

um "pool" de onze bancos privados.

A possibilidade da participação de empresas do sistema financeiro

na produção de equipamentos era decisiva para uma indústria carente de capital

e limitada pela reserva de mercado. Por sua vez, os bancos vislumbravam a

alternativa certa para capacitá-los ao desdobramento de suas funções enquanto

prestadores de serviços e ao processamento do crescente número de transações.

Os lucros auferidos por um mercado concentrado e conglomerado permitiam as

altas inversões necessárias. O setor financeiro passou a ocupar um lugar de

destaque na informática. Em 1988, entre os dez maiores usuários de

equipamentos de grande porte havia quatro bancos, entre os dez maiores

usuários de equipamentos de médio porte contavam-se seis bancos e entre os

dez maiores usuários de microcomputadores apareciam cinco bancos28• A

indústria de informática passou a ter nos bancos não só sua maior demanda, mas

também seus melhores investidores.

28.Dados e Idéias. n. 126, p. 8 e 11, nov.ldez. 1988.
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No estudo da automação bancária no Brasil, podemos identificar três

fases distintas. Após mostrá-Ias brevemente, passaremos à identificação e

descrição das estratégias adotadas pelos bancos em cada período.

FASES DA AUTOMAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL

A primeira fase é chamada de Fase do Processamento Central e

começa em 1962, extendendo-se pelos anos setenta. Caracterizou-se pela

utilização de computadores de médio porte e de grande porte (mainframes). Os

dados e documentos eram coletados nas agências por carros fortes que os

transportavam para o local do processamento central, que ocorria durante a

madrugada, para que as agências pudessem abrir no dia seguinte com listagens

atualizadas. A demora e os custos com o transporte encareciam o processamento

industrializado, além dos problemas com a segurança dos dados.

A segunda fase é chamada Fase de Sistemas de Apoio à Decisão,

pelas iniciativas de processamento dos dados nas próprias agências, ou seja,

descentralização do processamento. Surgem os primeiros relatórios gerenciais

eletronizados, com informações ao nível global ou por segmentos (por exemplo:

por região, por tipo de clientes, por agências etc). Nessa fase, começam as

associações com indústrias para possibilitar a automação das agências, com

processamento ligado diretamente com o computador central (on-line) e resposta

imediata ao cliente no momento da transação (real time). Os bancos investiram

muito em serviços para os clientes, tanto em qualidade quanto em diversidade.

Em paralelo, deu-se início à automação fora da agência e o desenvolvimento de

sistemas para tomada de decisão.

A terceira fase é a Fase de Processos Automatizados ao Público

e começa logo depois dos problemas gerados pelo Plano Cruzado. Uma vez
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sedimentada a tendência do setor financeiro em trabalhar com tecnologia de

ponta, a automação foi vista como mecanismo na redução de rotinas e de

custosas.

OS BANCOS E A AUTOMAÇÃO

Não é difícil imaginar as dificuldades oriundas da rotina de reunir

documentos em centrais de digitação para transmití-Ios em seguida a um centro

de processamento de dados. A começar pelo volume de trabalho, todo o material

deveria ser digitado duas vezes: uma na agência e outra no centro de

processamento.

Todos os investimentos iniciais por parte dos bancos para se

automatizar destinaram-se à retaguarda das operações. Eram, portanto, para

equipamentos de grande porte, mais especificamente para máquinas mainframes,

produzidas no Brasil por empresas como IBM, Burroughs, Fujitsu ou Buli.

Com o crescimento dos serviços bancários no Brasil, os

procedimentos de processamento central já não permitiam a devida qualidade e

economia de custos esperados de investimentos em informática. O ideal passou a

ser a ligação permanente das agências ao computador central de forma a permitir

uma única entrada de dados, agências on-line, e a possibilidade do cliente ter

29.Classificação adaptada de JANOWITZER, R.G. A Automação Bancária no Brasil. Conjuntura
Econômica, Rio de Janiero, FGV, v. 40, n. 2, p. 185-189, fev. 1986. Há autores, como Frischtak,
que dão denominações diferentes a algumas das fases, embora concebam as mesmas
características apresentadas por Janowitzer, para cada uma delas. Assim, a segunda fase pode
ser conhecida como Distributed Data Processing - The Marketing Phase e a terceira como
Distributed Data Processing- The Racionalization Phase. Já Levy, considera uma
classificação similar à de Janowitzer. FRISCHTAK, Cláudio R. Banking Automation and
Productivity Change: The Brazilian Experience. New York, The World Bank, July 1991. p. 11 a
22. LEVY, Samuel. Alguns Impactos Sociais e Econômicos da Automação Bancária. Cadernos
EBAP, Rio de Janeiro, EAESP-FGV, n. 26, p. 5 a 9.
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informações sobre sua conta no momento mesmo em que a movimentava, ou

seja, processamento em tempo real.

O principal atrativo da automação dos serviços era eliminar os

chamados valores em trânsito, batizados de "conta departamento" nos relatórios

dos bancos. As quantias astronômicas retidas nesta conta ficavam por vezes dias

"perdidas", aguardando a regularização do processamento para serem

movimentadas. Além de constituir valores que permaneciam sem remuneração, a

conta departamento era uma fonte de fraudes, obrigando os bancos a manterem

vultosas estruturas de auditorias para controlá-Ias.

Mesmo com vantagens, os bancos se mostravam hesitantes em

concretizar experiências de agências on-line, dado o montante de investimentos

necessários, ainda mais considerando que boa parte dos equipamentos deveria

necessariamente ser importada e o tempo de maturação e retorno de um

investimento de tamanha monta é bastante longo. A implantação de redes

envolve mudanças organizacionais e treinamento especializado tanto para

funcionários quanto para clientes, conscientizando-os quanto aos novos serviços

colocados na agência.

Além destes temores, a questão da automação de agências

assustava pela possibilidade da rápida obsolescência dos equipamentos e pela

segurança, pois esta passaria a depender totalmente do sistema, onde os erros

se espalham de maneira rápida, expondo a organização a riscos financeiros e ao

descrédito dos clientes.

Por fim, a execução de projetos on-line requereria a vasta utilização

de canais de comunicação. Os únicos disponíveis eram as linhas de voz e o telex,

desaconselháveis em termos de transmissão de dados. A Embratel colocou em

funcionamento o sistema Transdata, específico para transmissão de dados, em
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1980. A par o ceticismo na qualidade da transmissão, o problema maior residiria

no custo de utilização da linha.

A primeira experiência na implantação de agências on-Iine foi do

Unibanco, em 1973. O projeto envolvia 120 agências, as de maior volume de

operações. Todasas áreas da empresa participariam - administrativa, operacional

e sobretudo comercial. Para assegurar as chances de êxito, foi dada à equipe

responsável pela iniciativa uma posição forte na estrutura da empresa,

reportando-se diretamente à Presidência. Houve extremo cuidado em treinar

funcionários que deveriam operar equipamentos bastante sofisticados.

Fazer as primeiras agências operarem on-line com computadores

centrais foi possível, como planejado. Os problemas começaram a aparecer com

a utilização inadequada de equipamentos. Os mais gerais foram sendo resolvidos

aos poucos, inclusive com adaptações do próprio equipamento feitas pelos

fabricantes em conjunto com a equipe do banco. No entanto, havia outros mais

graves, como dificuldades de certas agências em entrar na rede devido a

problemas com as linhas de comunicação. Em alguns lugares de São Paulo, por

exemplo, eram comuns as interrupções nas linhas ocasionadas por enchentes.

O golpe final do projeto veio com a reserva de mercado de 1977. Ao

restringir violentamente as importações sem oferecer alternativas ao mercado no

curto prazo, ela tomou impossível extender o projeto às 120 agências previstas.

Os custos com a retaguarda do projeto não permitiam mais sua consecução. A

experiência do Unibanco não chegou a ser significativa para avaliar a repercussão

comercial da agência on-line, onde o ponto central era tornar o cliente um cliente

do banco e não só da agência onde possuísse a conta.

Para superar as dificuldades com a reserva de mercado, os bancos

começaram a se associar a fabricantes de equipamentos, como foi o caso do

Banorte e da Digirede em 1978. Outros, imaginando a dimensão de sua própria
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demanda, criaram suas próprias empresas, como o Itaú com a Itautec e o

Bradesco com a Digilab e a SID Informática.

As agências on-line fizeram com que os investimentos se

deslocassem da retaguarda para as agências, ou seja, automação ao nível do

consumidor final.

Em agosto de 1980, o Itaú inaugurou a primeira agência on-line: a

agência Mercúrio, em São Paulo, em plena zona cerealista. Logo depois, outros

bancos, como Bradesco, Banorte e Citibank, fizeram o mesmo.

A automação de agências repercutiu fortemente para um trabalho

em marketing.

Em primeiro lugar, a difusão dos auto-serviços caracterizou uma total

revolução no relacionamento do cliente com o banco. Da própria agência, tornou-

se possível acessar saldos e efetuar saques sem a intercorrência de funcionários

do banco. Fora dela, começaram a aparecer os Bancos 24 horas ou ATMs

(Automated Tel/er Machine), que são quiosques eletrônicos localizados em vários

pontos da cidade e que, graças a caixas eletrônicos, permitem saques de dinheiro

e depósitos. Inicialmente, houve certa resistência por parte dos usuários, fazendo-

se necessário um esforço promocional que tranqüilamente reverteu a questão

para uma utilização fácil e de sucesso. Um maior número de transações permite

uma queda nos custos de operações destes equipamentos, além de diminuir o

trabalho nas agências e oferecer enorme comodidade aos usuários30 •

A automação bancária passou a basear-se em dois pontos

principais: evitar ao máximo o deslocamento do cliente até a agência e fornecer-

lhe serviços ininterruptamente, vale dizer, por 24 horas ao dia. Assim, vieram os

30."As ATMs tendem a diminuir (em caso de queda da inflação), pois o custo de uma operação é
quatro vezes superior que a mesma operação na agência. Com a cobrança de tarifas, o
consumidor vai tentar diminuir o número de transações", Revista Exame, 05/06/83, p. 32
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serviços por telefone (telemarketíng) e iniciaram-se os primeiros projetos, em

conjunto com algumas instituições do varejo, de transferência eletrônica de fundos

diretamente do estabelecimento comercial para o banco via cartão magnético

fornecido aos clientes.

Também no que concerne à gerência das agências ocorreram

mudanças, pois o gerente, além das funções habituais de controle, passou a atuar

como viabilizador dos inúmeros produtos disponíveis. As agências eram a "linha

de frente" dos conglomerados, ou seja, nelas é que o consumidor tomava

conhecimento de todos os produtos do conglomerado, quais sejam investimentos,

seguros, leasing, financiamentos etc.

Outra tendência trazida pela automação das agências foi o

surgimento de sistemas de apoio à decisão fornecidos pelos bancos através de

conexões de computadores das próprias empresas com os computadores do

banco, conhecidos como home-banking31.

Percebe-se, portanto, que o perfil do banco enquanto negócio

alterou-se sobremaneira. Das funções de captação, financiamento e coleta de

impostos e tarifas, o banco passou a ser um viabilizador de transferência de

fundos com ganhos de eficiência e rapidez de respostas, além de fornecedor de

informações gerenciais relativas ao mercado financeiro e à economia como um

todo. Por outro lado, ser cliente do banco implicou em que os contatos com a

instiuição pudessem ser feitos por uma multiplicidade de meios - telefone,

microcomputador, terminais de vídeo, telex, fax - e por decorrência secundarizou

31."0 Home Banking é basicamente, toda e qualquer ligação entre o computador do cliente e o
computador do banco, independente de modelo ou tamanho, que permita às partes se
comunicarem a distância." FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, p.
96.
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a relação gerente-cliente, extremamente forte e determinante na escolha do

banco pelo cliente antes do advento da automaçãow ..

Como dito, a transferência manual de dados para os centros de

processamento implicava em fraudes e na necessidade de manter estruturas de

auditoria. A automação também trouxe a possibilidade de fraudes, principalmente

via alterações nos sistemas. Com ela, um número bem maior de funcionários

passou a ter acesso aos sistemas nos bancos e também nas empresas. Por isso

surgiram as auditorias de sistemas e a possibilidade de fazer seguros específicos

contra erros do computador. Também em questões jurídicas se fez necessário

repensar os instrumentos clássicos, dado a dificuldade em definir

responsabilidades quando uma operação fica totalmente a cargo de um programa

(por exemplo, fraudes em um caixa eletrônico).

Nos projetos para criação de agências on-line havia dois caminhos

possíveis. Um deles foi o adotado pelo Itaú e implicava em que todas as agências

estivessem ligadas a um único centro de processamento. O outro, escolhido pela

maioria dos bancos que iniciaram as primeiras agências on-line por volta de 1980,

como o Bradesco, significava um processamento descentralizado ou distribuído;

este sistema fazia das agências verdadeiros Centros de Processamentos de

Dados.

A primeira opção significava maior investimento em equipamentos,

pois requeria computadores de grande porte com alto percentual de componentes

importados, apesar de oferecer maior segurança no trato com os dados.

A segunda, além de minorar bastante a dependência de importações

e o uso de linhas de comunicação, permitiu que o Bradesco fosse o pioneiro na

32 CARCIONE, Sandra Grant. Serviços Bancários Personalizados.. New York : Associação
Americana de Bancos, 1989, p. 47.
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utilização de cartões magnéticos, através do sistema Bradesco Instantâneo. Com

ele, o cliente tinha uma rede de setenta agências para efetuar suas operações -

saques, pagamentos de contas, aplições, saldos - bastando apenas apresentar o

cartão e a senha. Outros bancos demoraram a seguir esta estratégia justamente

porque ela exigia capacitar as agências para processamento dos dados. Um outro

ponto importante a favor do processamento descentralizado reside em permitir

aos gerentes de agências dispor de dados atualizados para tomar decisões,

dirimir dúvidas, além de garantir melhor controle da própria agência.

Em 1983, a Digirede detinha 45% do mercado de equipamentos para

agências e ao lado da SID Informática, Digilab e Itautec chegava a 78%. O

restante cabia a empresas como COBRA, Sisco/Racimec, IBM e Labo/Zanthusw.

Também neste ano, o Banco do Brasil deu início a um projeto piloto,

chamado Projeto Teresa - Terminais de Registro Eletrônicos de Saque, instalado

inicialmente em Brasília para testes. Por ele, far-se-iam lançamentos de crédito a

estabelecimentos do varejo e débito na conta do cliente via terminais eletrônicos,

mas que só seriam processados durante a noite e apareceriam na conta do

usuário apenas no dia seguinte, ou seja, processamento em batch .

Um ano depois, o projeto, já com grande número de instalações,

fracassou, justamente por operar em batch, quando grandes conglomerados já

operavam em tempo real, com registro imediato das operações.

Paulatinamente, os bancos foram criando centros regionais de

processamento e digitação, na busca da diminuição dos custos de transporte e,

principalmente, na transmissão de dados. Quanto a esta questão, a demanda

crescente, não apenas do sistema financeiro, fez com que a Embratel iniciasse os

primeiros testes para a RENPAC - Rede Pública para Comutação de Pacotes - em

33.Dados e Idéias, abril de 1983, n. 59, p. 10.
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março de 1984. A nova rede rompeu os sistemas privativos e alargou as funções

do Transdata (que só faz ligações entre pontos pré-estabelecidos) que, mesmo

aberto a vários usuários, continua sendo um sistema fechado. A RENPAC

permitiria também a comunicação entre organizações distintas. Quanto às tarifas,

ponto central para a opção de utilização da linha, o esquema permitiria um

decréscimo nos custos na proporção do aumento do acesso e dos volumes

transportados.

O que motivava a automação era o grande volume de serviços:

pagamentos de salários, tarifas e serviços públicos e pagamentos diversos por

meio de carnês. Na metade da década de oitenta, o mercado nacional já

satisfazia plenamente o mercado de equipamentos para automação bancária,

tanto no que tange às agências (produtores nacionais) quanto ao processamento

central e retaguarda (produtores estrangeiros). Centros regionais, bem como parte

da entrada de dados, podiam ser equacionados com micro e minicomputadores

nacionais disponíveis em muitos fabricantes em regime de livre concorrência.

Também na parte de montagem de redes de comunicação de dados, as opções

no mercado interno já eram muitas.

Apesar do vertiginoso desenvolvimento da automação das agências,

os bancos ainda colocavam muitos recursos no processamento central,

principalmente para capacitá-lo a funcionar em tempo real. Além dessa função,

surgiram outras necessidades no universo de trabalho das instituições financeiras,

como os sistemas de apoio à decisão e a ligação dos bancos à rede SWIFT

(Society for Worldwide Financiai Telecommunications). Esta é uma rede

internacional de transmissão de dados da qual faz parte um grande número de

bancos em todo o mundo. O Brasil teve a aprovação da assembléia geral desta

sociedade cooperativa para participar em 1981, através do Banco do Brasil,

Bamerindus, Banespa, BCN e Itaú..Estes cinco bancos garantiram à entidade um
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mínimo mensal de mensagens que justificassem os investimentos para colocar

um nó da rede no País. A participação do Brasil na SWIFT necessitou de um

acordo com a Embratel, uma vez que ela detém o monopólio da transmissão de

dados, e de um outro acordo com a Secretaria Especial de Informática, pois a

rede necessitava de dois tipos de equipamentos: um processador regional que

não apresentava maiores problemas para ser importado, uma vez que se tratava

de equipamento ultra moderno e específico para esse fim, não justificando o

desenvolvimento de um similar nacional e equipamentos a serem comprados

pelos usuários brasileiros (minicomputadores, terminais de vídeo, periféricos) em

número bem maior e bem menos complexos. Como a SWIFT exigia que os

equipamentos utilizados fossem por ela homologados e o Banco do Brasil era um

dos maiores interessados na rede, não houve maiores dificuldades para os

acordos necessários à adesão do Brasil no sistema34 •

TABELA 4.1 EVOLUÇÃO DE AGÊNCIAS AUTOMATIZADAS EM BANCOS COMERCIAIS,
1980-1988.EM %

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
O 0,5 3,4 5,2 10,2 - 15,9 25,6 32,5

Fonte: Dados e Idéias e Info, CNBAlFENABAN. Adaptado de FRISCHTAK. Banking Automation
and Productivíty Change. p. 28

A título de ilustração, se tomarmos o percentual de agências on-line

em 1984 fornecido pela tabela 4.1, percebemos que ele é pequeno em relação ao

número total de agências. Porém, elas representavam 60% do movimento total

dos bancos comerciais.

34.CINCO Bancos Já Querem SWIFT, Dados e Idéias, maio de 1981, n. 72, pág. 14.
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Conquanto o Plano Cruzado de fevereiro de 1986 ocasionasse

cortes nos investimentos em tecnologia, observa-se que a automação de agências

permaneceu crescendo. Este fato deve-se, certamente, à nova visão da

informática como meio para racionalizar custos.

Observa-se que durante todo o desenvolvimento da automação no

Brasil houve uma disparidade no nível de investimentos entre as instituições do

mercado financeiro. Os grandes conglomerados automatizaram-se em velocidade

e proporção maiores que os bancos menores. A forte concentração do setor foi

causa e conseqüência desta diferença. Causa, porque foram os maiores lucros

que permitiram as inversões. Conseqüência, pois a orientação do Markefing na

disseminação dos serviços bancários automatizados permitiu a preferência dos

usuários pelas comodidades da automação.

Esta diferença entre os bancos comerciais foi tremendamente

minorada em 1988, com a entrada no mercado da Procomp, empresa fabricante

de. equipamentos que teve o suporte do Bamerindus. Ela ganhou espaço no

mercado oferecendo opções mais baratas, inclusive com equipamentos mais

convenientes para bancos menores (com menor número de agências e/ou menor

patrimônio líquido) ou para bancos que já havia passado da fase da automação

das agências de médio e grande portes e agora tencionavam fazê-lo com as de

movimento reduzido. A entrada desta empresa no mercado representou um ponto

de inflexão para os outros fabricantes, obrigando-os a baixar seus preços. Na

verdade, a Procomp foi criada em 1985 por três engenheiros saídos da SID e que

decidiram criar uma empresa de equipamentos para agências menores no interior

do Brasil. A grande mudança introduzida por eles residia em que tais agências

não possuíam um volume de movimentos que justificasse ligar seus terminais ao

computador central; daí, a Procomp desenvolveu terminais que funcionavam

também como processadores, dispensando a ligação com o sistema central. Tal
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rede permitia não só a automação de retaguarda, como também a aplicação no

open e no over e retiradas no cash-dispenser.

Ainda em 1988, dois eventos marcaram o contínuo desenvolvimento

da automação: o Itaú foi o primeiro banco a utilizar o satélite Brasilsat para a

transmissão de dados, recurso também utilizado por outros conglomerados; os

bancos 24 horas passaram a funcionar on-line, ou seja, consultar o saldo do

cliente na instituição antes de permitir o saque e efetuar o lançamento logo em

seguida.

A AUTOMAÇÃO E AS AUTORIDADES MONETÁRIAS

Também as autoridades monetárias se valeram do computador

eletrônico, principalmente com o intuito de evitar fraudes.

Inicialmente o computador foi usado em funções convencionais

como contabilidade, folha de pagamento e controles internos.

No começo da década de oitenta, o Banco Central criou uma série

de sistemas interligando-o ao mercado financeiro, a maioria para registro das

operações efetuadas (tanto no mercado interno quanto externo), englobando o

controle da dívida externa e a movimentação do capital estrangeiro.

Dentre eles (cerca de 45 ao todo), há os mais importantes, como o

SISBACEN e o SELlC.

O SISBACEN (Sistema Eletrônico do Banco Central) foi criado para

comunicação direta entre o Banco Central e as instituições do mercado financeiro.

É o maior dos sistemas do Bacen e funciona através da ligação das instituições,

via modem, que recebem e enviam dados sobre suas operações financeiras ou

cambiais.
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o SELlC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), criado em

1980, sob a responsabilidade do Banco Central e da Associação Nacional das

Instituições do Mercado Aberto (Andima) foi especialmente criado para acabar

com as correntes fraudes com títulos públicos. Os operadores das instituições

envolvidas transfeririam os negócios com títulos públicos ao SELlC, via terminal.

O computador imediatamente passaria o registro do título para o banco

comprador do mesmo e faria o crédito na conta do banco devedor. A partir de sua

implantação, somente os títulos com registro no SELlC passaram a ter validade.

À semelhança do SELlC, os bancos privados criaram um sistema

para liquidação de títulos privados, o CETIP (Central de Custódia e Liquidação de

Títulos Privados). Nele se custodiam, registram e liqüidam financeiramente as

operações feitas com todos os papéis privados.

A evolução da automação bancária no Brasil, conquanto conhecesse

vertiginoso aumento na década de oitenta, continua, até hoje, sendo um

condicionante da estratégia de qualquer instituição do sistema financeiro,

principalmente de bancos comerciais. O domínio da tecnologia da informática

passou a ser condição fundamental para atuação neste mercado, configurando-se

uma barreira à entrada, tal qual foi o sistema de cartas patentes para abertura de

agências. A automação extravasou os limites da microeletrônica e passou a

incorporar também as telecomunicações. Da relevância da relação entre

tecnologia e estratégia nos fala Rattner35 :

"Na medida em que aumente a importância estratégica da tecnologia, de sua
administração dependerá o sucesso ou fracassso da empresa. No setor bancário, a
tecnologia é um dos três fatores fundamentais de seus negócios, ao lado dos
regulamentos mutantes em decorrência das políticas monetária e fiscal do governo e
da concorrência de conglomerados financeiros diversificados".

35.RATTNER, Henrique. Inovação Tecnológica e Planejamento Estratégico na Década de Oitenta.
Informática e Sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 43 a 55.
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Seja em fornecer capacidade de processamento, seja em dar maior

abrangência ao atendimento ao cliente, a automação passou a ser indissociável

das estratégias do setor financeiro. A avaliação da questão estratégica será o

nosso próximo assunto.
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ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS

o CONCEITO DE ESTRATÉGIA

Vasta é a literatura sobre o conceito de estratégia. Na gênese, o

termo está associado às coisas da guerra; como tomar decisões e se organizar

contra o inimigo.

A questão da estratégia enquanto um conceito aplicado à realidade

empresarial tomou vulto a partir do final dos anos 50, segundo duas

circunstâncias básicas que abalaram as condições da oferta da indústria

americana:

1) As indústrias dos países que os Estados Unidos financiaram a reconstrução,

começaram a mostrar evidências de performance competitiva;

2) Observado um certo nível de saturação na demanda, os consumidores

começaram a buscar produtos diferenciados, pondo em questão sistemas de

produção em massa, como o Fordismo, cuja base estava em baixos custos e

produtos padronizados.

Em artigo de 1957, Igor Ansoff conclamava as empresas americanas

a buscarem crescimento e inovação, sob pena de perderem suas posições de

mercado ou até mesmo sucumbirem completamente.
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"Just to retain its relative position, a business firm must go through
continuous grow and change at least "twice as fast as that""36

E citando outro estudo, Ansoff completa:

"There is no reason to believe that those companies now at the top will stay
there except as they keep abreast in the race of innovation and competition"37

o conceito de estratégia no âmbito empresarial surge, portanto, da

consciência de que a empresa está inserida em um ambiente externo que lhe

proporciona oportunidades de crescimento e, simultaneamente, ameaças de

perda diante do desempenho da concorrência em seu setor. Assim considerando,

a empresa deve optar dentre as oportunidades que o ambiente lhe apresenta, por

aquela que lhe permitirá o melhor desempenho. O conjunto de políticas adotadas

por uma empresa para competir em seu ambiente de negócios é, em suma, sua

estratégia. Isto importa em três fases:

1) Esclarecer os objetivos básicos que a empresa quer alcançar. Os objetivos são

uma declaração do ponto a que a empresa quer chegar e a estratégia é um

grande plano para isso.

2) Estabelecer estratégias de crescimento para acomodar a empresa na àrea de

oportunidade.

3) Estabelecer estratégias de concorrência que conquistem uma participação

suficiente em cada mercado em que a empresa atue.

36 .ANSOFF, Igor. Strategies for Diversification, Harvard Business, Review, Boston, p. 113, set./out.
1957. "Apenas para manter sua posição relativa, uma empresa deve crescer e mudar pelo
menos duas vezes mais rápido do que fazia" .

37.A.D.H. Kaplan. Big Enterprise in a Competitive System, Washington, The Brookings Institution,
1954. p. 142 citado em Ansoff, I. op. cit. p. 113. "Não há razão para acreditar que estas
empresas que agora estão nos primeiros lugares permanecerão lá, a não ser que acompanhem
a corrida de inovação e competição".
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No momento em que se reconhece o ambiente como fonte de

oportunidades e ameaças, muda-se o foco central em qualquer negócio, pois

passa-se a considerar o mercado como determinante da produção e não o

inverso, como antes. O cliente passa a ser considerado o fator crítico de sucesso

em qualquer negócio.

Esta "volta para o mercado" determinou a emergência de uma gama

muito grande de estudos sobre estratégias, ou seja, estudos considerando a

posição relativa das empresas em seu setor. Convém, para o escopo teórico

deste trabalho, apresentar suscintamente as principais correntes de pensamento

estratégico, com o intiuito de mapear a literatura sobre o assunto e oferecer uma

visão geral sobre o arcabouço teórico nesta área. Cada corrente tem abordagens

específicas e características, permitindo que reconheçamos Escolas de

Pensamento Estratégico.38

Antes de passarmos às Escolas, é conveniente definirmos outro

termo também bastante utilizado na literatura de estratégia, que é Planejamento

Estratégico. Este nada mais é do que o processo gerencial que viabiliza ou

concretiza a estratégia, ou seja,

Planejamento Estratégico é o processo gerencial de desenvolver e manter uma
adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças de oportunidades de
mercado. O objetivo do planejamento estratégico é orientar os negócios e produtos da empresa de
modo que gere lucros e crescimento satisfatórios39 •

38.Este tipo de abordagem foi adaptado de MARCONDES, S. K. A Formação Estratégica em
Bancos de Grande Porte, Um Estudo Exploratório. São Paulo : EAESP-FGV, nov./1993
(Dissertação de Mestrado), que por sua vez basou-se em MINTZBERG,H. Strategy Formation:
Schools of Thought. IN: FREDRIKSON, Perspectus on Strategic Management, Vallinger, New
Vork,1990.

39.KOTLER, Philip. Administração de Marketing, Análise, Planejamento e Controle. São Paulo :
Atlas, 1993. p.63.
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ESCOLAS DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO

ESCOLA DO DESENHO

Essa escola tem forte influência do trabalho de Alfred

Chandler, Strategies and Structures (Estratégias e Estruturas), 1962. Neste, a

questão básica era identificar que estrutura era usada para administrar as grandes

organizações. Para Chandler, a estratégia era entendida como a determinação

básica dos objetivos de longo prazo da empresa e a adoção de linhas de ação e

alocação de recursos necessários para atingí-Ios. A estrutura era o desenho

organizacional através do qual a empresa é administrada. O desenho inclui tanto

linhas quanto canais de autoridade e comunicação. Poder-se-ia dizer que a

estrutura vem em seguida à estratégia e que o mais complexo tipo de estrutura é

o resultado da concatenação de várias estratégicas básicas.Chandler adotava o

mercado como fator direcionador dos objetivos da empresa. A partir daí, ela

poderia desenvolver seu planejamento estratégico que teria como conseqüência a

reformulação ou adaptação da estrutura de forma a operacionalizar a estratégia.

A Escola do Desenho se utiliza do modelo básico e amplamente

difundido que considera os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças que

a organização enfrenta, para então definir quais as estratégias a serem adotadas.

Este modelo especifica que o planejamento estratégico deve ser controlado pelo

principal executivo da organização (o "arquiteto" da estratégia) e orientado para

ser um modelo simples.

ESCOLA DO PLANEJAMENTO

O modelo básico desta Escola foi amplamente divulgado pelo

trabalho de Igor Ansoff, sobretudo em seu livro Corporate Strategy (Estratégia

Empresarial), de 1965. Consiste em tornar o planejamento um processo
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consciente e formal, decomposto em passos distintos. O processo de execução

deve ser quase mecânico. As estratégias surgem já delineadas e podem ser

implementadas apenas através da decomposição em objetivos, planos,

orçamentos e outras técnicas. Este modelo, juntamente com o da Escola de

Posicionamento que veremos a seguir, foi muito utilizado nos anos 70. A maior

distinção entre ele e a Escola do Desenho é o grau de formalização da execução

que ele prevê. Não basta o principal executivo da empresa estar embuido da

estratégia. Devem ser criados assessores de planejamento que detenham a

responsabilidade sobre a execução.

A maior contribuição do trabalho de Ansoff para este estudo será o

modelo da matriz do crescimento que adotaremos para análise das estratégias de

crescimento. Por esse modelo, Ansoff sugere quatro possibilidades, considerando

uma matriz (Figura 5.1) Dimensão de Produtos (Atuais/Novos) x Dimensão de

Mercados (Atuais/Novos). Temos, então: Penetrar nos mesmos mercados com os

mesmos produtos (penetração de produto), penetrar com novos produtos nos

mesmos mercados (desenvolvimento de produto), penetrar com os mesmos

produtos em novos mercados (desenvolvimento de mercado) e penetrar com

novos produtos em novos mercados (diversificação).

Esta Escola ainda está muito presente no pensamento estratégico atual. Todavia,

recebeu muitas críticas no que tange à inflexibilidade do modelo. Por vezes, ele

chega a tal complexidade e divisão que se torna inoperante, ainda mais num

contexto de incertezaw,

40.Sobre críticas ao planejamento estratégico formal ver Business Week, set. 1984. Sobre
planejamento estratégico e incerteza ver BERTERO, C.O. O Planejamento Estratégico em
Época de Incerteza, Revista de Administração de Empresas, São Paulo, setlout. 1980.
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FIGURA 5.1

Produto

Mercado

Corrente Novo

Corrente Penetração de Desenvolvimento de

Produto Produto

Novo Desenvolvimento de Diversificação

Mercado
Fonte: ANSOFF, Igor. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. capo 6, p 101.

ESCOLA DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Esta Escola tem seu maior expoente em Michael Porter, com as

obras Competitive Strategie (Estratégia Competitiva), de 1980 e Competitive

Advantage (Vantagem Competitiva), de 1985. Porter trabalhou a idéia de que o

desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa irá

competir, quais devem ser suas metas e quais as políticas necessárias para levá-

las a cabo. As ameaças e as oportunidades da indústria definem o meio

competitivo, com seus riscos conseqüentes e potenciais. A estratégia competitiva

serve para relacionar a empresa ao seu meio ambiente. Reconhecer as

características estruturais básicas de uma indústria é identificar o conjunto de

forças competitivas que atuam sobre ela e, por conseguinte, sua rentabilidade

potencial. Para identificar estas forças competitivas, Porter criou um modelo que

analisa a concorrência num sentido mais amplo, ficando conhecido como modelo

de rivalidade ampliada. As cinco forças competitivas - entrantes potenciais,

ameaça de substituição, poder de negociação/barganha dos compradores, poder

de negociação/barganha dos fornecedores e rivalidade entre os atuais
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concorrentes - refletem o fato de que a concorrência em uma indústria não está

limitada aos participantes estabelecidos. A estrutura da indústria dita o

posicionamento estratégico que a empresa deve assumir". Para assumir uma

posição competitiva sustentável a longo prazo, uma empresa deve ter vantagens

competitivas que lhe permitam obter desempenhos superiores ao da concorrência,

com lucros acima da média da indústria. Esses lucros corretamente reinvestidos

fortalecem e realimentam a manutenção da vantagem competitiva.

Outro importante conceito introduzido por Porter é o de Cadeia de

Valor. Este conceito divide as atividades da empresa em primárias e de apoio.

Atividades primárias são aquelas diretamente envolvidas na criação do produto ou

serviço, na sua venda e na sua transferência ao consumidór, a saber: logística

interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviços de pós-

vendas. As atividades de apoio são aquelas que sustentam as atividades

primárias como infraestrutura, administração de recursos humanos,

desenvolvimento de tecnologia e processos de compras ou aquisições. O valor

que uma empresa cria é medido pelo quanto os compradores estão dispostos a

pagar pelo produto ou serviço. Um negócio é lucrativo se o valor que a empresa

cria excede o custo que se incorre para criá-lo. Para ter uma vantagem

competitiva sobre seus rivais, uma empresa deve executar suas atividades de

modo a obter o menor custo ou criar maneiras de diferenciar-se de seus

concorrentes, oferecendo um valor a mais a seus clientes. Estes dois caminhos

de realização, baixo custo ou diferenciação, Porter denominou de estratégias

competitivas genéricas42. Tanto maior é o poder de negociação de uma empresa

41.PORTER, Michael. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1986. Capo 1.

42.Para o conceito de Cadeia de Valor, ver PORTER, M. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro:
Campus, 1985. Para uma discussão sobre os dois tipos básicos de estratégias competitivas
genéricas, ver PORTER, M. Estratégia Competitiva. Cap.2.
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quanto maior é a importância de seu produto para as cadeias de valores de seus

fornecedores e de seus clientes. Tanto menos ameaçada um empresa está em

seu setor quanto mais valor agrega ao seu produto, pois inibi tanto entrantes

potenciais quanto produtos substitutos.

ESCOLA EMPREENDEDORA
Esta Escola, à semelhança da Escola do Desenho, concentra a

determinação do planejamento estratégico na pessoa do líder, ou principal

executivo, só que numa aborgagem que considera muito fortemente o carisma

deste em estabelecer planos de ação, baseados em sua experiência passada e

sua visão de futuro. Esta postura permeia as idéias de entrepreneurships

(empreendedores), bastante em moda. Autores como Drucker43 e Petereon+'

escreveram trabalhos sobre esta abordagem.

ESCOLA POLíTICA

o processo de formulação estratégica é essencialmente político, isto

é, baseado em meios legítimos e não legítimos. Tomando as premissas da Escola

do Posicionamento de que o propósito de uma organização comercial é competir

legitimamente num ambiente econômico, podemos assumir como políticas

decisões estratégicas que não estejam em conformidade com isto como formação

de cartéis, práticas corporativas etc. Esta escola insere as decisões sobre

estratégia no contexto organizacional em que não se decide apenas por meio do

43.DRUCKER, P. Entrepreneurial in Business Enterprise, Journal of Business Policy, v. 1, n. 1, p.
3-12,1970.

44.PETERSON, R. Entrepreneurship and Organization. IN: Handbook of Organization Desig,
Oxford : Oxford University Press, 1981. p. 65-83 citado em MARCONDES, S. K. A Formação
Estratégica em Bancos de Grande Porte. p.34
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estabelecimento de objetivos e metas, mas também pelo processo político que

determina processos de barganha e negociação para aceitação das diversas

demandas do meio.

ESCOLA AMBIENTAL

A estratégia resulta de uma posição passiva da organização em

relação ao ambiente. Estratégias são posições onde as organizações sustentam-

se até que a fonte de sustentação extinga-se. Como membros de uma população,

as organizações nascem, encontram um nicho ecológico e eventualmente

morrem. A maior contribuição desta escola é aliar o ambiente à liderança e à

organização como os três atores principais no cenário estratégico. O ambiente se

torna o ator principal, e não mais o principal executivo ou assessor de

planejamsnto's .

ESCOLA DAS CONFIGURAÇÕES

A formulação de estratégias é um processo episódico no qual um

tipo e uma forma particular de organização, combinado com um tipo particular de

ambiente, resulta num processo particular de formação estratégica para um

período de tempo. A configuração é a resultante das interações entre a estratégia,

a estrutura e o ambiente. Os trabalhos de Mintzberg de 1978 e 1981 são

característicos desta Escola46 •

45.Sobre a Escola Ambiental ver HANNAN, M. e FREEMAN, J. The Population Ecology of
Organizations, American Journa/ of Soci%gy, v. 82, n. 5, 1977. p. 929 a 964.

46.MINTZBERG, H. Patters in Strategy Formation, Management Science, v. 24, n. 9,1978. p. 934-
948. Organization Design: Fashion or Fit?, Harvard Business Review, Boston, p. 103 a 116,
jan.lfev. 1981.
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Não por acaso nos detivemos mais nas três primeiras Escolas,

sobretudo a de Posicionamento. Conquanto a classificação de Mintzberg para

Escolas de Pensamento de Formação Estratégica nos tenha proporcionado um

visão geral sobre a produção no assunto, algumas Escolas aqui mencionadas

cabem melhor em estudos organizacionais. Para os fins deste estudo, analisar o

papel da automação bancária nas estratégias mercadológicas dos bancos

comerciais no período 1980-89, tomar os pontos fortes e fracos do setor,

identificar estratégias de crescimento e avaliar a estrutura econômica da indústria

bancária segundo o modelo de Porter, nos oferece um método de análise mais

conveniente. Nosso interesse é utilizar ferramentas que expliquem o papel da

automação na determinação de políticas de crescimento e concorrência.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Nos capítulos anteriores, pudemos identificar variáveis do macro

ambiente das organizações bancárias. Não há como avaliar o posicionamento de

uma empresa sem uma visão clara do seu macro ambiente. As variáveis

fundamentais que impactaram os bancos são de diversas naturezas e implicam

num macro ambiente variado. Para citar apenas algumas:

Variáveis Econômicas: Nível de atividade, inflação, taxas de juros, planos

econômicos, inserção do Brasil no mercado financeiro internacional, moratória da

dívida externa etc .

Variáveis Legais/Regulamentadoras: Forte regulamentação do setor, sistema de

cartas patentes, reserva no mercado de informática, incentivos fiscais à

concentração e conglomeração, surgimento dos bancos múltiplos etc.
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Variáveis Tecnológicas: Investimentos em equipamentos, rápida obsolescência

com os ciclos de vida dos equipamentos cada vez mais curtos, necessidades de

aumento de capacidade de processamento e de redução de custos etc.

Elaborar uma estratégia de marketing significa coadunar os recursos

e habilidades da empresa com os riscos e oportunidades que o macro ambiente

lhe oferece. Para definir uma estratégia de marketing, uma empresa deve ter uma

firme noção da natureza de seus futuros negócios47 • A definição destes, por sua

vez, depende da especificação de três pontos básicos:

1) Quais clientes a empresa intenta atingir, considerando pontos como

nível de instrução, renda e ramo de atividade profissional.

2) Em quais mercados eles se encontram: internacional, nacional,

regional, indústria, comércio, serviços, pessoas jurídicas ou físicas, entre outras

classificações.

3) Quais serão os produtos/serviços que serão oferecidos a eles.

Adicionalmente, a empresa deve identificar seus competidores, bem

como estabelecer políticas para seu posicionamento no setor.

De modo geral, as estratégias de marketing em bancos apoiam-se

em três pontos: posicionamento, orientação para o cliente e segmentação de

mercado-é,

Uma vez trabalhado o embasamento conceitual para estratégia (e

especificamente para estratégia em marketing), podemos afirmar que se tratam

de políticas de ação da empresa em dois sentidos: crescimento e competitividade.

Vamos abordá-Ias no âmbito específico deste trabalho: bancos comerciais na

47.Definição de Estratégia de Marketing adaptada de REIBSTEIN, David J. Marketing Concepts,
Strategies and Decisions. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 1990. p. 545.

4S.xAVIER, Ernani P. Marketing Bancário. Porto Alegre: Ortiz, 1992. 135p.
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década de oitenta. Tratando de estratégias mercadológicas, não

poderíamos deixar de dar destaque às estratégias de segmentação, ainda mais

no setor bancário. Por isto, cabe estudá-Ia em separado, ainda que a

segmentação possa ser considerada um dos instrumentos para consolidar tanto

crescimento quanto competitividade.

CLASSIFICAÇÃO DOS BANCOS

Não poderíamos simplesmente analisar as estratégias de cresci-

mento, competitividade e segmentação do setor de bancos tomando-os in-

distintamente como se fosse um setor homogêneo. Os bancos diferem de forma a

permitir a identificação no setor de grupos estratégicos, ou seja, separá-los

segundo características comuns aos produtos, mercados e clientes com que

escolheram lidar. Assim adotaremos a seguinte classlrlcaçãow :

Bancos de Massa: Também chamados de grandes varejistas ou bancos de rede,

são bancos com grandes redes de distribuição (agências), trabalham com ampla

linha de produtos e possuem a maior parte de sua clientela nas classes B e C da

pirâmide de distribuição de renda.

Bancos de Nicho: São bancos com reduzida rede de distribuição, pequena

amplitude de produtos oferecidos e forte atuação nas camadas de renda mais

altas.

Estas duas classificações são os extremos. Entre elas, podemos en-

contrar grupos estratégicos com perfis intermediários, bem como bancos cuja

49.Esta classificação esta adaptada de ARCO E FLEXA, Iberê. Gestão Estratégica de Bancos.
Material de leitura do curso de Administração de Instituições Financeiras, oferecido pelo
Programa de Educação Continuada (PEC) da EAESP-FGV, distribuído no módulo de Gestão
Estratégica em Bancos.
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atuação permite classificá-los em mais de um grupo. Para maior comodidade,

trabalharemos com as classificações acima, observando, quando pertinente,

classificações intermediárias.

Abordaremos agora as estratégias de marketing adotadas pelos ban-

cos comerciais brasileiros entre 1980-1989, dividindo-as em três grupos:

estratégias de crescimento, estratégias competitivas e estratégias de seg-

mentação. De modo geral, podemos afirmar que as estratégias dos bancos

comerciais apoiaram-se em três pontos: posicionamento, orientação para o cliente

e segmentação de mercado. Vale reiterar que o objetivo deste trabalho é

identificar as estratégias mercadológicas que concretizaram um desempenho

satisfatório numa conjuntura de crise econômica exacerbada e compreender qual

foi o papel da automação neste contexto.

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO

Um dos propósitos mais importantes da estratégia de marketing é

determinar a natureza e a direção do crescimento da empresa. Existem duas

máximas comumente relacionadas a estratégias em marketing. A primeira

determina que ganhar participação de mercado é a chave do sucesso em

qualquer mercado. A segunda assegura que é mais fácil penetrar em mercados

que estão crescendo do que naqueles em estado de estagnação ou declínio5o .

Nos capítulos dois e três, pudemos depreender quão importante foi o

papel do sistema financeiro na confecção da Política Econômica a partir de 1964.

O crescimento do mercado financeiro deu-se por razões exógenas, antes de tudo.

Os bancos deveriam permitir a canalização de poupança do setor privado para o.

setor público (em compasso com a política fomentadora do governo) e viabilizar

50.REIBSTEIN, David. Marketing Concepts, Strategies and Decisions. p. 550.
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um mercado com forte liquidez para os títulos públicos. Logo em seguida, as

instituições financeiras imbuíram-se datarefa de captar liquidez externa, bastante

disponível. Por fim, o cenário de crise tornou indispensável a existência de

agentes econômicos que oferecessem mecanismos de indexação, controle,

revisão e programação financeira, além, é claro, da prestação de serviços.

Os bancos comerciais tiveram, portanto, um campo enorme para

crescer, vale dizer, uma conjunção de fatores extremamente favoráveis.

Considerando a matriz de crescimento de Ansoff (Figura 5.1), podemos afirmar

que o crescimento no setor bancário se deu nas quatro possibilidades

apresentadas.

Se assumirmos que antes da disseminação mais forte de serviços

automatizados o principal negócio dos bancos residia no binômio capta-

ção/empréstimos, podemos afirmar com base na análise das estruturas ativa e

passiva que fizemos no capítulo três, que os bancos tiveram forte penetração nos

mercados em que já atuavam, incentivados pelas captações lastreadas em títulos

públicos e pela possibilidade de conceder empréstimos com linhas subsidiadas ou

realimentar empréstimos a setores fortes tomadores de recursos, como empresas

estatais. Neste aspecto, muito contribuiu a automação com suas funções iniciais

que se davam no âmbito de atividades repetitivas e corriqueiras, bastante

propícias a erros. Também tiveram contribuição fundamental os sistemas de

liquidação e custódia que moralizaram os sistemas de captação e permitiram

maior rigor nos controles. A melhoria da qualidade dos canais de distribuição

facilitou a intensificação dos negócios e aproximou o cliente do banco.

No que tange ao desenvolvimento de mercado e desenvolvimento de

produto, o aumento dos pontos de distribuição e da gama de serviços oferecidos

pelos bancos não deixa margem de dúvidas em afirmar crescimento nestes

sentidos. A contribuição da automação nas estratégias de crescimento teve seu
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papel mais forte neste ponto. Somente através da capilarização da captação é

que os bancos puderam penetrar em mercados que antes não se valiam de

serviços bancários. Como já frisado, no desempenho de funções voltadas para os

serviços públicos, como as tarifas e impostos, os bancos alcaçaram camadas da

população até mesmo no grande público de baixa renda.

A automação permitiu, tanto nos bancos de massa como nos de ni-

cho, o aumento da capacidade de processamento, imprescindível para concretizar

estratégias de crescimento. Foi o que denominamos de automação de retaguarda.

No que concerne à automação de sistemas de apoio à decisão, vale

remarcar seu papel na diferenciação dos serviços bancários agregando-lhes mais

valor, pois permitiu classificar a informação e torná-Ia mais disponível. Este tipo de

automação foi importante também para bancos de nicho, principalmente

estrangeiros, que começaram a atuar em mercados intermediários, com empresas

fora de seu alvo habitual, pertencentes ao Mercado do Meio (Middle Marke~. Não

tendo as economias de escala dos bancos de massa, os bancos de nicho só

poderiam crescer nestes mercados pela diferenciação de seus serviços, como o

home-banking, cobrança escriturai e cartão de crédito, entre outros. A tecnologia

permitiu que bancos de nicho atuassem como bancos varejistas, cobrindo a

lacuna do pequeno número de agências e permitindo diferenciação de produtos,

além da redução dos custos de processamento.

Tomando o período pós-Plano Cruzado, podemos afirmar que a au-

tomação tem uma função importante na retomada da rentabilidade. Ainda que a

volta da ascensão da inflação favoreça os resultados dos bancos, a experiência

súbita de queda da inflação fê-los buscar processos de racionalização do

trabalho. Nos aspestos tecnológicos, esta decisão esta presente na busca por

maior flexibilidade dos sistemas, tornando mais fácil estabelecer relações, agregar

novos dados, alterar os anteriores e expandir os sistemas para novas respostas e
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oportunidades. Revelaram-se, também, usos da automação para controles de

resultados, como os sistemas de agências que medem o tempo médio de

atendimento de cada cliente. Este sistema também é utilizado nas centrais de

telemarketing.

A tecnologia da informação permite o aumento da qualidade dos

sistemas de informação de marketing e o reconhecimento de nichos, crescendo o

negócio via atuação em segmentos. Esta estratégia será vista mais adiante com

mais profundidade.

Por fim, considerando estratégias de diversificação, refletimos sobre

a decisão dos bancos em unir-se à indústria microeletrônica. Com esta decisão,

eles mostraram estar atentos para o novo serviço e os novos mercados em que

atuariam. Seu novo produto, a informação. Seu novo mercado, a prestação de

serviços.

Muito se discute se a atividade bancária, regulamentada como é,

permite inovações. Alguns bancos são extremamente conservadores no que

tange a investimentos em inovações. Só depois de um determinado produto ter

grande aceitação é que passa a ser incluído na gama de produtos por eles

oferecida. Estes bancos evitam a liderança. Este tipo de postura pode ser

avaliada em decisões como permissão para acatar aplicações em cheques de

terceiros, prazos para resgastes em fundos, negociações de reciprocidades a

clientes em prestação de serviços, nível de garantia (ou ausência total delas)

exigidas em empréstimos, escolha de segmentos de mercado para atuação,

investimento em campanhas de imagem, investimento em auto-serviço, entre

outras decisões. Por elas, podemos depreender quão conservador um banco é no

seu modo de atuar. Inovações sempre envolvem riscos.

A questão da inovação em serviços bancários é colocada, no mais

das vezes, de uma forma simplória. É bem verdade que um novo produto no
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mercado financeiro pode ser copiado pelos outros bancos rapidamente. Da

mesma forma, toda e qualquer inovação só pode se dar no âmbito estreito das

regulamentações do Banco Central. Nem por isso a atividade bancária deixa de

oferecer inovação, diferenciação e diversificação. Em seu estudo sobre os

maiores bancos do mundo em excelência, Steven Davis dedicou um capítulo à

questão da diversificação e lnovaçãost. Este foi um dos fatores apontados como

relevantes para atingir a excelência na atividade bancária, ao lado de outros

fatores como valores culturais direcionados para a excelência no trabalho,

estratégias de direção, segmentação e proximidade do cliente, estrutura

organizacional, comprometimento da alta administração, qualidade dos recursos

humanos e controle das atividades de risco. Davis afirma que os bancos

enfrentam o peso de uma concorrência crescente. A deserção de clientes

merecedores de crédito que optam por origens de fundos mais acessíveis (e,

enquanto depositantes, por organizações mais seguras para aplicar seus

excedentes), a desregulamentação do mercado de depósitos e a concorrência de

entidades não bancárias são fatores que têm contribuído para chamar a atenção

dos banqueiros sobre as vantagens em alargar as bases da oferta dos seus

produtos, quer cooptando entre os já existentes, quer apostando na inovação.

Dentre os exemplos que fornece sobre atuação inovadora de

bancos, Davis enfatiza a questão do desenvolvimento de novos produtos com

base tecnológica, principalmente em bancos de massa e predominantemente na

transferência de fundos

Trataremos da questão da inovação novamente nas estratégias

competitivas.

51.DAVIS, Steven. A Excelência na Banca. Lisboa: Publicações Don Quixote, 1990. Capo 4
(tradução).
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS52

Baseados no Modelo de Porter, identificaremos as condições da

concorrência no setor de bancos comerciais que definiram a rentabilidade do

setor, rentabilidade esta superior ao de outros setores da economia brasileira na

conjuntura econômica do período 1980-89, como pudemos demonstrar.

Rivalidade Entre os Principais Concorrentes

Para avaliar a concorrência é necessário identificar os grupos

estratégicos do setor. Usando a classificação que fizemos, bancos de massas e

bancos de nichos, podemos afirmar que as estratégias para ambos tiveram

peculiaridades, apesar de dirigirem-se, por vezes, ao mesmo mercado alvo.

Os bancos de massa trabalham com bases de clientes muito

grandes com vistas a obter um custo médio de atendimento baixo, bem como um

baixo custo de captação. Estes bancos disputaram as cartas patentes para

abertura de agências, ampliando a base de captação de recursos de baixa

remuneração, como poupanças e impostos, principalmente no mercado de

pessoas físicas. Na parte de empréstimos, os bancos de massas praticam

spreads altíssimos, principalmente no que tange ao crédito ao consumidor. Muitos

bancos de rede relutaram em trabalhar com contas garantidas, temendo pela

qualidade de seus créditos. No entanto, este produto que surgiu em bancos de

Middle Market e passou a ser essencial na carteira de serviços oferecidos ao

consumidor pessoa física. Paulatinamente, este tipo de crédito mostrou-se

extremamente lucrativo, pois permite a prática de altíssimos spreads com baixo

52.Esta parte do trabalho esta fortemente apoiada nas análises tecidas pelo Prot. Iberê Arco e
Flexa no módulo de Gestão Estratégica de Bancos, do Curso de Administração de Instituições
Financeiras do PEC, tanto em suas preleções quanto no material didático distribuído. Reitero
meus agradecimentos por seus comentários a este estudo e por sua generosidade em permitir
meu acesso a material de sua Tese de Doutorado, quando de nosso contato pessoal.
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risco por unidade, valendo-se ainda de uma quase inexistente negociação direta

com o consumidor sobre o nível das taxas. O potencial de obter vantagens

competitivas em custos para um banco de massas está em saber aproveitar a

escala de produção e produzir a um custo médio baixo, dentro de padrões de

qualidade competitivos.

Os bancos de nicho conseguem prestar serviços de exclusividade,

tendo, portanto, a capacidade de conquistar a fidelidade de clientes que buscam

serviços diferenciados. Estes bancos, notadamente os estrangeiros, tiveram de

rever suas estratégias que enfatizavam o trabalho junto à grandes organizações,

atuando com repasses de linhas de crédito do exterior ou operações elaboradas

com exclusividade para necessidades específicas (tay/ored maid). Já abordamos

nas estratégias de crescimento que os bancos de nicho passaram a dirigir-se a

empresas no Midd/e Market. Com o declínio das operações de repasses e o

acirramento do processo inflacionário, eles não puderam mais manter suas

vantagens competitivas apenas com base na diferenciação de seus serviços. Por

isso, passaram a dirigir-se a organizações no Midd/e Market e a desenvolver

estratégias mais agressivas nos mercados de pessoas físicas. O interesse por

empresas de médio porte explica-se por serem empresas que já demandavam

serviços de maior qualidade, apresentando inclusive uma pequena demanda por

produtos mais elaborados, principalmente ligados a exportações e investimentós.

A lucratividade neste nicho era, sem dúvida, muito maior que nos nichos

superiores, uma vez que eram viáveis spreads maiores em função do menor

volume. Paralelamente, os bancos de nicho deveriam intensificar seu trabalho em

prestação de serviços relativos a gerenciamento de fluxo de caixa (produtos de

cash management como cobranças, recolhimento de FGTS, impostos,

pagamentos etc). Este redirecionamento significou para os bancos de nicho

enfrentarem-se com os bancos de massa, cuja estrutura e abordagem eram
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fortemente direcionadas para esses serviços. Abordar o Middle Market significava

enfrentar concorrência fora de seu grupo estratégico.

A automação têm funções bem nítidas nas estratégias

características dos bancos de massa e nos de nicho. Permitir economias de

escala e aumento de processamento nos primeiros e criar serviços diferenciados

nos segundos. No entanto, essa análise polarizada não esgota o assunto.

Retomando o discutido anteriormente sobre inovação e

diferenciação no setor bancário, identificamos como fontes de diferenciação mais

marcantes para um banco a qualidade de seus recursos humanos e a estrutura

organizacional, incluindo-se aí a estrutura de distribuição.

Os bancos de massa também tiveram necessidade de diferenciar-se,

mas sem perder de vista as vantagens da escala e dos custos. A diferenciação se

deu, sobretudo, no direcionamento de seus investimentos em tecnologia. No

capítulo quatro, narramos como os dois maiores bancos brasileiros privados,

Bradesco e Itaú, escolheram formas distintas de organizar seu processamento. O

Bradesco escolheu descentralizá-lo logo que possível, diminuindo os

investimentos em computadores de grande porte importados e fazendo das

agências centros de processamento de dados autônomos. O Itaú optou por

manter o processamento centralizado, evitando problemas de segurança nos

sistemas. O Bradesco abriu muito mais agências do que o Itaú, que por sua vez

investiu mais em ATMs. O auto- serviço para o Itaú tomou-se mais importante do

que para o Bradesco.

Analogamente, os bancos de nicho também buscaram aumento de

capacidade de processamento e difusão de distribuição para suprir o pequeno

número de agências e sustentar as estratégias de aumento de bases de clientes.

A automação como forma de alcançar o cliente passou a ser tão importante para

estes bancos que partiu de alguns deles as iniciativas de fornecer equipamentos
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de hardware para empresas em troca de volume de transações, primeiro em

consignação e depois em venda direta, mediante cálculos de reciprocidade.

A rivalidade entre os bancos faz-se mais crua em ambientes de

estabilidade econômica. A inflação prejudica o acompanhamento e avaliação dos

resultados. Num ambiente com estabilidade econômica, os bancos tendem a

diminuir o escopo de seu trabalho, atuando nos nichos em que são

especializados, seja por custos ou diferenciação. A automação, enquanto provê o

banco de sistemas de controle da rentabilidade, oferecendo inclusive cortes por

clientes, produtos, agências, regiões geográficas e outros, possibilita a percepção

de quais produtos, clientes e mercados devem permanecer no âmbito das

estratégias mercadológicas.

A Ameaça de Novos Entrantes

Todo setor tem de se proteger quanto à entrada de novos

participantes, pois estes reduzirão as possibilidades de lucro. Isso pode ser feito

por meio de barreiras à entrada. Claro que quanto mais lucrativo é um setor, tanto

maior é a atratividade que ele exerce para entrantes potenciais.

No caso do setor bancário, não é sem razão que muitos grupos

comerciais lançaram-se à idéia de criar instituições financeiras, não só com a

finalidade de prover fundos a si próprios (financeiras de grandes magazines, por

exemplo), mas também com a intenção de abocanhar parte deste mercado que

acenava com a possibilidade de lucros crescentes numa situação de recessão

econômica.

Um dos mais fortes freios a esta atitude foi o sistema de cartas

patentes, abolido com a reforma de 1988. Esse sistema forneceu o suporte para o

desejado processo de concentração bancária e especialização das instituições do

mercado financeiro.
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Além do sistema de cartas patentes, o fato do negócio dos bancos

ter-se tornado intormetion-intensive» fez dos largos investimentos em tecnologia

uma condição imprescindível para atuar no setor quanto a detenção de volumes

de capital ou a permissão legal. Quanto mais a tecnologia nos bancos

possibilitava a ampliação do escopo de atividades, maior era o investimento

demandado em ativos fixos. Na medida em que a automação libera a

necessidade de funcionários e aumenta o capital fixo, maior é a demanda por

aumento de volume processado, desincentivando a entrada de competidores em

áreas como bancos comerciais, onde a prestação de serviços têm um papel mais

forte. A maior ameaça de entrantes deu-se em bancos de investimentos.

A Ameaça de Produtos Substitutos

No período que analisamos neste trabalho, esta força não é

significativa. Os bancos, aumentando a gama de serviços prestados, é que

substituíram serviços de coletorias, cobranças e crédito ao consumidor que

existiam antes da reforma bancária.

Justamente o aumento da abrangência e o encarecimento dos

serviços bancários é que levaram às ameaças de substituição que existem nos

mercados finenceiros do mundo todo atualmente. A desintermediação financeira é

já um fenômeno concreto em países como os Estados Unidos, onde empresas

que estão fora do setor financeiro estão intermediando transações. No Brasil, as

iniciativas ainda são tímidas.

53. PORTER e MILLAR. How Information Gives Vou Competitive Advantaçe. p. 172.
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Poder de Negociação/Barganha dos Fornecedores

Para efeitos de estudos vamos concentrar nossa análise nos dois

principais fornecedores de um banco comercial: poupadores e fornecedores de

hardware e software.

Os grandes bancos varejistas têm enorme poder de barganha em

relação a seus fornecedores, que na sua grande massa são pequenos

depositantes. Por isso captam recursos a custos baixíssimos.

Já os bancos de nicho têm uma captação extremamente cara e não

raro recorrem ao mercado interbancário (onde, na maioria das vezes, compram

dinheiro dos bancos de massa) ou ao sistema de redesconto do Banco Central.

Quanto aos fornecedores de hardwares e softwares, esta força foi

neutralizada no momento em que os bancos, valendo-se das restrições impostas

pela política de reserva de mercado de informática, associaram-se a fabricantes

nacionais para possibilitar a fabricação nacional de componentes, evitando a

dependência de importações, pelo menos em equipamentos de médio e pequeno

portes. Tornando-se um excelente mercado para estes fabricantes, os bancos

passaram a ter forte poder de barganha.

Poder de Negociação/Barganha do Compradores

A análise desta força têm os mesmos argumentos apresentados na

anterior, só que na posição inversa.

Os bancos de massa emprestam dinheiro a uma grande massa de

. pequenos tomadores, que raramente negociam as taxas. Estes bancos têm

enorme poder de barganha em relação a seus clientes.

Por sua vez, os bancos de nicho negociam grandes volumes com

clientes que em geral têm muita informação e capacidade negociai, não podendo

daí praticar spreads muito grandes.
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o desenvolvimento da automação bancária transformou tanto os

fluxos físicos quanto os fluxos de informação nos bancos. Dinheiro e informação

estão fortemente interligados. Ao longo da década de 80, delineou-se um novo

escopo para os bancos comerciais. Os clientes começaram a querer ter boas

opções para suas atividades de poupança e captação de recursos, mas querem,

do mesmo modo, obter meios de tomar decisões mais acertadas, com dados

acessíveis. Os bancos, por sua vez, quiseram conhecer melhor seus clientes,

escolhê-los e preparar-se convenientemente para atender cada um dos

segmentos de mercado, maximizando a rentabilidade. A automação bancária

criou mais valor para a atividade dos bancos, tornando-as mais abrangentes. Ela

determinou uma nova estrutura para o setor bancário na medida em que:

-Aumentou as barreiras à entrada, pois definiu maiores investimentos

em softwares e hardwares.

-Aumentou o poder de barganha tanto frente a fornecedores quanto

frente a clientes, aumentando as fontes de captação e permitindo a obtenção de

maior quantidade e qualidade de informações sobre o cliente.

-Reduziu sobremaneira os custos operacionais ao mesmo tempo que

fornecia meios para diferenciação tanto de serviços como de estruturas.

-Criou, paulatinamente, sistemas mais flexíveis que aumentam a

capacidade de aproveitar oportunidades de negócios e alterar dados ou adaptar

sistemas à mudanças abruptas (Planos Econômicos).

-Permitiu um conhecimento maior dos segmentos de mercado e

avaliação do potencial de lucros.

-Permitiu a globalização do sistema financeiro brasileiro, através do

desenvolvimento de projetos envolvendo telecomunicações, como a rede

internacional SWIFT.
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A automação determinou transformações nas cadeias de valor dos

bancos. Para entender melhor este processo, cabe ampliarmos o conceito de

automação bancária para o de tecnologia da informação. Erroneamente, se

identifica a tecnologia da informação apenas com o investimento em

computadores. Ela, no entanto, engloba muito mais do que isso, envolvendo toda

a informação que o meio de gestão cria e utiliza, bem como a ampla gama de

tecnologias convergentes e ligadas entre si para o processamento da informação.

Além dos próprios computadores, a tecnologia da informação engloba os recursos

de telecomunicações, de processamento e armazenamento de dados, de

automação industrial e comercial e demais serviços. A competição entre as

empresas é afetada pela tecnologia da informação de três maneiras:

1) ela altera a estrutura do setor e, portanto, as regras da competição,

2) cria vantagem competitiva, dando às empresas novas formas de enfrentar seus

rivais e

3) gera novos negócios dos próprios negócios da empresa.

A tecnologia da informação permeia toda a cadeia de valor e

transforma a maneira como as atividades são realizadas e as ligações entre elas.

As cadeias de valor para um banco de massa e para um banco de nicho têm o

seguinte perfil:

Atividades Primárias:

1.Logística Interna: Em um banco, esta atividade se confunde com as atividades

de apoio de infraestrutura..

2.Operações: Envolve tudo que se relaciona ao atendimento ao cliente.

Banco de Massa - Desenvolvimento e implantação de equipamentos de auto

serviço, agências com amplo espaço físico,e muitas caixas, lay-out funcional,
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serviços eletrônicos de administração de filas, serviços por cartão magnético e

ATMs.

Banco de Nicho - Operações sofisticadas (tay/ored maid), ambientes exclusivos e

requintados, serviços a domícilio, consultoria financeira, ofertas de serviços não

bancários como palestras com especialistas.

3.Logística Externa: Refere-se à forma de distribuição dos serviços do banco:

Banco de Massa - Distribuição feita através de rede, cobrindo grande àrea

geográfica. Utilização de alto número de terminais, puverizados pelas agências e

pelas empresas. Atendimento telefônico.

Banco de Nicho - Distribuição restrita, fortemente eletronizada. Trabalho forte para

utilização de auto-serviço e coleta à domicílio.

4.Marketing e vendas: Refere-se à gestão do composto produto, preço, ponto de

distribuição e promoção, incluindo também a pesquisa de marketing.

Banco de Massa - Linha ampla de produtos oferecidos em associação com

propagandas de massa e formação de imagem como banco sólido e presente em

todas as necessidades do cliente. Prática de preços baixos e forte pressão de

aumento de base de negócio como meio de subtrair cobrança de tarifas aos

clientes. Prestação de serviços de utilidade pública como pagamento de

aposentadorias e pensões.

Banco de Nicho - Atuação em nichos ou segmentos, ou seja, forte restrição dos

mercados alvos. Publicidade restrita e dirigida em mídia apropriada, como

revistas, mala direta e contatos telefônicos. Forte ênfase em venda pessoal com

recursos humanos altamente treinados. Preços agressivos, com base na forte

diferenciação das estruturas dos serviços prestados.

5.Serviços de pós-vendas - Na atividade bancária, isto se confunde com o próprio

serviço, dado o caráter contínuo do relacionamento.
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Banco de Massa - Serviços de manutenção de equipamentos e da redes de

operação. Serviços de segurança. Canais de sugestões e reclamações.

Banco de Nicho - Dado o caráter de serviço de consultoria financeira, a atividade

de pós-venda se concretiza no acompanhamento contínuo dos negócios do

cliente e em recursos humanos que atuem em conjunto com os gerentes de

conta, verificando a conclusão total e adequada dos negócios acordados entre o

banco e os clientes.

Atividades de Apoio:

1.lnfraestrutura: Refere-se aos recursos das organizações para desempenhar sua

estratégia. Tanto para bancos de massa como para bancos de nicho, centra-se

nos recursos de comunicações, satélites, telefonia e transportes.

2.Administração de Recursos Humanos:

Bancos de Massa - Mão de obra eminentemente não qualificada, com treinamento

com maior ênfase nas operações, realizado no mais das vezes no próprio lugar de

trabalho (treinamento on the job).

Bancos de Nicho - Os recursos humanos são um de seus meios mais fortes de

diferenciar-se. São altamente qualificados, com treinamento gerencial, planos de

carreira e de benefícios muito bem estruturados e política de bonificação para alta

administração.

3.Desenvolvimento de Tecnologia:

Bancos de Massa - Tecnologia voltada para capacidade de processamento de

grandes volumes. Associação com fabricantes de equipamentos ou criação de

empresa própria, como o Itaú. Vanguarda em projetos de processamento on-Iine.

Bancos de Nicho - Tecnologia voltada para diferenciação dos serviços.

Implementação de processos gerenciais e negociais através de sistemas como

correio eletrônico e home banking.
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4.Aquisição e Compras: Esta é uma atividade crucial para os bancos, pois diz

respeito a como o banco estabelece sua captação, ou seja, como ele compra os

os recursos para seu papel de intermediação. Discutimos esta atividade quando

da apresentação do modelo de forças competitivas que atuam sobre o setor

bancário, Para enfatizar, temos

Bancos de Massa - Captação capilarizada, com baixos custo e se possível através

de auto- serviço.

Bancos de Nicho - Captação cara, por vezes realizada através dos mercados de

capitais e interbancário.

O avanço da tecnologia da informação concretizou mudanças

profundas na atividade bancária. A agregação de valor se deu na medida em que

os serviços não se resumem mais em captar e aplicar recursos, mas também em

gerar informações sobre esta atividade que por natureza tem fundamental

importância na cadeia de valor das empresas. Os bancos, através da automação,

aumentaram seu papel nas cadeias de valor de seus clientes e fornecedores.

Das análises das cadeias de valor dos bancos de massa e de nicho,

podemos perceber que o efeito da tecnologia nos bancos é muito forte nas

estratégias competitivas genéricas, tanto na redução de custos (menos gente,

menos papel, maior precisão, maior velocidade e capacidade de processamento

por unidade de trabalho ou por funcionário) como na geração de valor para o

cliente ou diferenciação (maior qualidade, velocidade, conveniência e

disponibilidade na obtenção da informação, segurança e variedade na prestação

do serviço).

Os fatores que mais influenciaram os bancos na determinação de

seus posicionamentos estratégicos no período 1980-89 foram:

- aumento da abrangência de suas atividades,

- segmentação de mercado,
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- criação de estruturas especializadas de comercialização para atender os

segmentos,

- dividir suas estruturas organizacionais em unidades estratégicas como "retail,

corporate, commercial, private, investmentsõ4".

- investimento pesado em tecnologia,

- utilização da tecnologia como ferramenta operacional (processamento) e de

gestão (apoio à tomada de decisão),

- elevar a qualidade dos recursos humanos,

- ampliar o alcance de suas estruturas de distribuição e tornar o cliente um cliente

do banco e não apenas da agência.

ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO

A idéia de segmentação surge da constatação da heterogeneidade

do mercado ou da demanda. Nem sempre há uma menor demanda pela elevação

do preço, pois o consumidor pode perceber no produto outros benefícios que

justifiquem o preço alto55 • Reconhecer no mercado grupos homogêneos para os

quais se pode dirigir um esforço de marketing diferenciado, consolidou-se numa

forte estratégia de conquista de mercado. A segmentação foi um recurso

amplamente utilizado pelos bancos no período abordado neste estudo (e ainda é

atualmente). O propósito é antes de tudo obter uma tipologia do comportamento

do consumidor diante de um determinado estímulo de marketing56 •

54.Optamos por manter a terminologia em inglês por ser corrente o seu uso no cotidiano dos
bancos e na literatura em geral, mesmo no Brasil.

55.RICHERS, R. Segmentação de Mercado: Uma Visão de Conjunto IN: RICHERS, R. e LIMA, C.
P. Segmentação, Opções Estratégicas Para o Mercado Brasileiro. São Paulo : Nobel, 1991.
capo1, p. 13 a 24.

56.ASSED, H. e ROSCOE Jr., Marvin. Approachs to Market Segmentation Analisys, Journal of
Marketíng, p. 74, October 1976.
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No caso de serviços bancários, a segmentação, como estratégia de

marketing, começou a ser mais fortemente utilizada a partir de meados da década

de oitenta.

A clássica segmentação utilizada se fez entre pessoas físicas e

jurídicas e entre patamares de renda pessoal ou faturamento anual.

Os clientes têm distintas necessidades quando buscam um serviço

financeiro: investimentos e poupança, empréstimos, informações, pagamentos e

serviços, proteção e segurança entre outros. As necessidades do cliente também

são bases para identificar segmentos.

Há fontes de segmentação igualmente importantes no perfil

comportamental do consumidor, o quanto ele se expõe a riscos, o quanto suporta

de individamento e qual o nível de liquidez de recursos que pretende manter.

Nos bancos com base de clientes muito ampla segmenta-se pessoas

jurídicas, também quanto ao tipo de acionista, governamental, privado, nacional,

estrangeiro ou misto e quanto ao tipo de atividade econômica que exerce,

agricultura, construção civil, bens de capital, alimentícios etc.

São variadas e ricas as formas como se pode utilizar a segmentação

de mercado. Os critérios de segmentação têm por objetivo influir e facilitar a

formulação de estratégias para atender o público alvo. No momento em que os

bancos começaram a trabalhar com conceitos de segmentação puderam

estabelecer esforços de marketing mais determinados.

Os bancos de massa, com farta parcela da clientela na população de

baixa renda e que recorrem a bancos para serviços e poupança, necessitam ter

grandes agências, utilizar cartões magnéticos em conjunto com folhas de

pagamento para evitar serviços com clientes de baixa renda, ampliar a parte do

pessoal cabida a funções do processamento e atendimento dos serviços das
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concessionárias de serviços público, FGTS, pagamentos de aposentadorias e

pensões.

Os bancos de nicho precisam oferecer não só auto serviço, mas

também coleta a domicílio, extratos bancários sofisticados e abrangentes, seguros

pessoais, serviços de telemarketing 24 horas, estacionamento nas agências,

serviços de guarda de valores, entre outros.

Conclui-se, portanto, que segmentar pode ser a base para direcionar

eficientemente esforços para crescer e para enfrentar a concorrência. Todavia, só

se pode ter uma decisão segura de qual critério adotar para segmentar o mercado

se houver disponibilidade de dados sobre o perfil do mercado consumidor.

Dinheiro e informação tomaram-se um só produto, indissociáveis.

Conquanto os bancos brasileiros estivessem inseridos num contexto que favorecia

o crescimento e a obtenção de rentabilidade em suas atividades, nenhuma destas

duas possibilidades se concretizaria se eles não se houvessem capacitado para

aproveitar as oportunidades e responder defensivamente às ameaças. O

desenvolvimento da automação bancária capacitou-os a tanto, como mostramos

nas estratégias descritas neste capítulo.

No próximo capítulo, vamos conferir uma situação real, em que

estudaremos o papel da automação na concretização das estratégias de uma

instituição bancária. O caso terá valor ilustrativo do trabalho teórico desenvolvido

até aqui. Nossa intenção foi buscar num caso prático, a compreensão de

processos de adoção de estratégias mercadológicas nas circunstâncias peculiares

da década de oitenta.
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CAPíTULO 6

CITIBANK N.A.: UM
ESTUDO DE CASO
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CITIBANK N.A.: UM
EsTUDO DE CASO

Neste capítulo, procederemos à análise específica de um caso real.

com vistas a avaliar sua correspondência com o aparato teórico descrito até aqui.

Trata-se de um estudo exploratório feito com o intuito de servir de exemplo e

s~gerir hipóteses. O objetivo é o de ilustrar o corpo teórico, evidenciando as fases

do desenvolvimento da automação e seu papel enquanto componente das

estratégias levadas a cabo pela instituição objeto do estudo

o BANCO - BREVE HISTÓRICO

O banco estudado foi o CITIBANK N.A., de origem norte americana,

atuando no Brasil desde 1915. Sendo uma das empresas do conglomerado

financeiro administrado pela holding CITICORP, o Citibank desdobra-se em três

bancos distintos: banco de pessoa jurídica, banco de investimentos e banco de

pessoa física.

Na origem, as atividades do banco de pessoa jurídica no Brasil

estiveram sempre muito ligadas às de outras empresas norte-americanas

operando aqui, dando-lhes o suporte financeiro já estabelecido com a matriz nos

Estados Unidos.

Paulatinamente, a base de clientes expandiu-se, conquanto o banco

conservasse a característica de manter seu público entre as maiores empresas de :

cada setor. O banco de pessoa jurídica dividia-se em três grupos, segundo os

seguintes critérios: a divisão de multinacionais, a dos grandes conglomerados
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nacionais e uma terceira, denominada Middle Market (Mercado do Meio). As duas

primeiras organizavam-se em segmentos como agricultura (divisão de

agrobusiness), construturas (divisão de reá I state) , bens de capital, bens de

consumo, indústria automobilística, entre outras. A terceira englobava empresas

de porte menor dentro da gama de clientes do banco, cujos faturamentos anuais

estavam abaixo do equivalente a cem milhões de dólares. Esta divisão possuía

uma composição heterogênea. Dentro dela, encontravam-se multinacionais cujas

matrizes eram clientes do banco no exterior, empresas pertencentes a grandes

conglomerados nacionais que eram clientes do banco em sua totalidade,

empresas cujos donos detivessem particularmente grande patrimônio pessoal,

sendo clientes do banco de pessoa física e, por conseguinte, estabelecessem

relacionamentos também na parte de pessoa jurídica e, finalmente, empresas que

por características do setor ou questões especiais em matéria de negócios,

fizeram-se clientes do banco.

A organização do banco de pessoa física também se dava por

segmentos, partindo de clientes com renda mensal a partir do equivalente a dois

mil dólares mensais. Microempresas também eram atendidas, desde que

apresentassem um faturamento anual até dois milhões e meio de dólares.

Na gama de operações do banco, mereciam especial destaque

aquelas envolvendo repasses de linhas de crédito externo. A intensidade de

operações deste gênero fizeram do Citibank o maior banco privado credor da

dívida externa brasileira.

No início dos anos oitenta, iniciaram-se projetos que definiram

grandes mudanças na estratégia do banco, observando a tendência declinante da

disponibilidade de crédito externo, a aceleração inflacionária e a onda de

mudanças no próprio setor.
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Obedecendo às restrições dos sistemas de cartas patentes e de

reciprocidades na abertura de agências para bancos estrangeiros57, o Citibank

contava, em 1980, com apenas 15 agências espalhadas pelo Brasil. Além delas,

havia unidades que operavam outras instituições do conglomerado, como a

distribuidora de títulos e valores mobiliários, mas sem licença para as funções de

banco comercial58•

Como vimos, uma rede numerosa de agências (vale dizer de pontos

de venda) passou a ser condição fundamental para viabilizar a captação de

depósitos e a negociação dos produtos dos conglomerados financeiros. Dado o

caráter restrito da atuação do Citibank no Brasil, a questão das agências não se

configurou em entrave à extensão de seus negócios, até o momento em que as

operações de repasse começaram a sofrer declínio. As conseqüências mais

sérias deste fato se traduziriam não só na necessidade premente de

reposicionamento no mercado, mas principalmente na urgência em viabilizar a

diminuição do potencial de perdas, exacerbado pelos créditos em moeda

estrangeira em situação periclitante, em face ao acirramento da crise.

As alternativas de reposicionamento estratégico determinaram que o

banco revisse os segmentos de mercado em que atuava, principalmente

considerando o critério de sementação por faturamento anual.e renda pessoal.

No que concerne ao banco de pessoa jurídica, a divisão do Middle

Market passou a despertar especial interesse. Estudando mais a fundo este

segmento, o banco pode depreender características de empresas deste porte. Na

57 Para entender a dinâmica da reciprocidade na abertura de agências ver WALD, Amoldo. O
Regime dos Bancos Estrangeiros no Brasil, Digesto Econômico, São Paulo, v. 37, n. 233, p. 43-
50,jul./ago. 1980.

58.Ao longo da década de oitenta, o banco procedeu à abertura e ao fechamento de diversas filiais
com agências, principalmente após 1986. No entanto, o resultado líquido das alterações nos
permite ponderar que durante o período que nos interessa avaliar ele operou sempre com um
número médio de quinze agências.

106



sua maioria, atingiam um faturamento médio anual entre dez e cem milhões de

dólares, a maior parte delas de origem nacional, de administração familiar e que

no começo dos anos oitenta estavam iniciando operações de comércio exterior

(principalmente exportação).

A idéia de operar neste mercado baseava-se na premissa de que as

necessidades destas empresas residiam fortemente em recursos para giro, ou

seja, capital para necessidades de curto prazo. Não raro, isto advinha da má

administração dos setores de contas a pagar e a receber, ou de condições

desfavoráveis nas negociações com os bancos prestadores de serviços, em

função do menor volume (total ou por transação), em comparação com empresas

maiores.

o Middle Market oferecia possibilidades de rentabilidade bem altas,

se abordado convenientemente. Para crescer sua participação neste mercado, o

Citibank deveria oferecer serviços que otimizassem o fluxo de caixa das

empresas. Isto se traduziria na promessa de prestar serviços de gerenciamento

de caixa, bem como na concessão de créditos de curto prazo, para capital de giro.

Percebe-se, claramente, que este tipo de serviço implicaria em risco potencial

bem menor do que atuar com linhas de crédito extemas de longo prazo.

Todavia, ser um banco mais presente neste segmento requereria

aumentar o número de transações e a base de clientes, além de mudanças no

perfil dos processos de concessão de crédito. Estes, nos moldes em que o

Citibank os realizava até então, implicavam num trabalho detalhado e profundo,

envolvendo projeções sobre o desempenho futuro do tomador, baseados em

dados do desempenho passado. Os créditos tinham perfil de longo prazo, com

risco cambial e de alto volume, daí o maior rigor e profundidade na análise para a

concessão. Para operações de capital de giro, o banco necessitava ser bem mais

ágil e breve em suas decisões sobre conceder ou não o empréstimo.
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Quanto ao banco de pessoa física, a instituição começou por

proceder à criação de uma área de marketing em 1983, cujo primeiro trabalho foi

lançar as bases para uma nova segmentação. Para penetrar mais fortemente nos

segmentos em que já estava presente, o banco cerceou para uma área de

atendimento especial os clientes com patrimônio superior a um milhão de dólares,

e voltou-se para a conquista de clientes no universo da classe média alta, definido

como pessoas com rendimentos equivalentes a dois mil dólares mensais.59 Nesse

segmento, a competição tendia a ser bem mais acirrada.

O problema passou a residir, então, em como ser um banco forte no

Middle Market, atuando na prestação de serviços e aumentandor a base de

clientes, com uma. reduzida rede de agências. A penetração no mercado só se

concretizaria se o banco viabilizasse outros canais de comunicação com o

público, junto com uma estrutura intema que desse suporte ao aumento do

volume de negócios. O banco queria aumentar o volume de transções, sem

contudo incorrer em aumento de custos. Quanto ao processo de concessão de

crédito, desenvolveu-se uma nova metodologia aplicada apenas aos clientes do

Middle Market, ou seja, um novo processo, baseado no processo de concessão

tradicional, mas que possibilitava análises mais rápidas, avaliando as condições

da empresa em honrar compromissos de curto prazo.

Cabe lembrar que a participação no Middle Market não implicaria na

diminuição da participação do banco nos outros segmentos de mercado em que já

possuía tradição. O trabalho junto a grandes organizações, com produtos

sofisticados e operações especiais continuaria sendo o negócio mais forte para o

59.Em depoimento à revista Marketing, p. 55, março de 1991, Elvaristo Amaral, primeiro diretor do
Departamento de Marketing do banco de pessoa física, afirmava que a escolha recaiu por este
segmento porque representava um mercado de um milhão e seissentas mil pessoas, com um
potencial de negócios financeiros da ordem de oito bilhões de dólares.
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Citibank. A imagem de banco de elite seria um dos cernes para viabilizar a

entrada em organizações de menor porte, oferecendo-lhes a oportunidade de

obter serviços diferenciados.

Apresentaremos, agora, o resultado da pesquisa realizada junto ao

Citibank. Nela procuramos conhecer a experiência do banco e confrontá-Ia com o

trabalho teórico que tecemos até aqui. Nossa intenção é descobrir os caminhos do

desenvolvimento da automação bancária no Brasil, à luz do conhecimento que a

literatura no assunto nos proporcionou, bem como entender sua importaância

para a concretização das novas estratégias de atuação adotadas pelo banco, na

década de oitenta.

o BANCO - DESENVOLVIMENTO DA AUTOMAÇÃO

1. PROCESSAMENTO CENTRAL

*Introdução dos primeiros processos automatizados. Quando foram

introduzidos e em que funções. Quando foram automatizadas as primeiras

agências. Qual era o perfil da atividade bancária.

o Citibank está entre os pioneiros nas instalações de computadores

de grande porte e de agências on-Iine.

O uso de computadores no banco começou nos anos 60, servindo

às funções processuais e específicas como contabilidade e folha de pagamento.

Até 1967, todo o processamento era centralizado, feito manualmente, e o sistema

rodava em lotes (em batch). Em 1971, deu-se o primeiro grande projeto de

automação das agências, através da instalação de dois minicomputadores NCR
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399 em cada agência. A automação estava completamente voltada ao suporte

operacional, ou seja, automação de retaguarda.

A introdução dos computadores modificou o perfil do negócio. Antes,

o banco era visto como um grande departamento de contabilidade, onde sua

função maior era manter o estrito controle e a guarda dos valores de seus

depositários. O sistema era todo manual e a ênfase do negócio centrava-se em

produtos de crédito. Com a automação, o sistema passou a funcionar em

processamentos regulares e parciais e o enfoque continuava a ser crédito, porém

avaliando o binômio custo-produtividade.

2. SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

"'Quando foram criados os primeiros sistemas de apoio à decisão e

quais eram as informações que geravam. Qual o perfil da atividade bancária a

partir daí;

No início da década de oitenta, o banco trouxe para o Brasil um

projeto de um sistema já utilizado pelo Citibank na Bélgica: o Sistema Cosmos,

um sistema intemo de processamento de dados integrados voltado para o suporte

operacional e automação de retaguarda.

Muito pouco do sistema original permaneceu após a implementação,

dadas as marcantes diferenças entre os mercados do Brasil e da Bélgica.

No desenvolvimento do Sistema Cosmos, as atividades operacionais

foram divididas em várias camadas. A primeira delas referia-se à comunicação

externa e recebeu a designação de "integração com o cliente 11 • Compreendia

micros, terminais, videotexto, telex, telefone e balcão. Na segunda faixa

encontrava-se o delivery system, ou sistema de entrega dos produtos. Tratava-se
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de uma espécie de "caixa postal eletrônica" para recebimento e entrega de

informações. A terceira camada configurava a frente do sistema, ou front-ends,

com os produtos do banco como conta corrente, cobrança, FGTS, empréstimos e

outros serviços. Uma quarta camada trazia a retaguarda do sistema, ou back

office, que cuidava das diversas contabilidades de todas as áreas do banco. Por

último, chegava-se às informações gerenciais ou ao Manager Information System,

um sistema que permitia uma avaliação completa de cada unidade de negócio,

pois as transformava em centros de custos e de receitas, alocando uns e outras

devidamente a cada unidade.60

3. PROCESSOS AUTOMATIZADOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

""Quandoforam introduzidos os primeiros serviços automatizados ao

público e quais foram (para pessoa física e jurídica). Qual a estratégia de

Marketing. Qual o perfil da atividade bancária.

A partir da década de oitenta, a informática passou a desempenhar

papel relevante nos negócios do banco e, não apenas nas funções intemas,

principalmente após a substituição dos equipamentos centrais por dois IBM 2083.

Os investimentos em informática preparavam o banco para torná-lo um banco

eletrônico. A utilização de microcomputadores em larga escala fazia parte de uma

política traçada com o objetivo de distribuir o processamento elevar o banco ao

cliente. A informática constituiu-se numa ferramenta útil para dois fins: marketing e

administração.

Quanto ao marketing, o objetivo era deixar ao alcance dos clientes

as informações que lhe pertencessem. Com este intuito, começaram em 1981 os

SO.Para uma esquematização do sistema Cosmos ver Dados e Idéias, abril de 1986, p. 77.
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primeiros testes-pilotos do Electronic Banking, onde cem empresas receberam

microcomputadores gratuitamente do banco, junto com um modem, e a partir daí

passaram a ter a possibilidade de acessar informações sobre movimento de conta

corrente, cobrança, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outras

operações. Logo depois, acresceu-se o acesso à rede e com isso ao banco de,

dados.

Em 1985, o Citibank passou a integrar a empresa que administra os

Bancos 24 horas, Tecban, distribuindo a seus clientes os cartões magnéticos para

acesso. No caso das aplicações administrativas, a política foi tornar os

microcomputadores um instrumento comum, como foram as máquinas de

escrever. As compras eram feitas de forma descentralizada pelos próprios

departamentos interessados. Cabia a um departamento de hardware

(equipamentos) orientar os usuários potenciais sobre o tipo de equipamento

homologado para as diferentes aplicações dentro do banco. Os próprios usuários

desenvolviam suas aplicações e podiam contar com o apoio de um departamento

para suporte e treinamento. Aos poucos, o conhecimento da informática passou a

ser necessário a qualquer função e não uma incumbência de uma única área que

centralizasse o processamento.61

A automação voltada para o atendimento ao público também

provocou mudanças no perfil do negócio. Os sistemas passaram a funcionar on-

fine e em tempo real, e a ênfase passou a ser em serviços e não mais em crédito.

As negociações para empréstimos só eram interessantes se viessem

acompanhados de pacotes para prestação de serviços. Ao risco e ao binômio

61."Em matéria de automação interna, o banco se coloca na vanguarda do setor, atingindo a marca
de 1,1 terminal de vídeo para cada 2,5 funcionários· - Depoimento de Henrique Costábile,
Diretor da Divisão de Teleinformática do Citibank e ex-Subsecretário de Serviços da Secretaria
Especial de Informática (SEI) em Dados e Idéias, janeiro de 1984, p. 18.
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custo-produtividade vieram somar-se a qualidade e a tecnologia como pilares da

estratégia.

4. A AUTOMAÇÃO PÓS-PLANO CRUZADO.

*Quais as conseqüências do Plano para o banco. O que mudou nos

projetos de automação.

O Plano Cruzado obrigou o banco a repensar o que fazer com a

informática para usar melhor os recursos existentes. Cada produto teve que ser

analisado assim como os sistemas que o suportavam. A tecnologia passou a ser

encarada como ferramenta para conquista de mercado, para fazer frente à

concorrência com diferenciação e baixo custo. Em 1986, consolidou-se o projeto

que fez com que todos os funcionários entendessem ao menos as funções da

tecnologia cabíveis à execução de suas tarefas e soubessem utilizar os recursos à

disposição do banco. A divisão de sistemas foi descentralizada pela família de

produtos e cada gerência passou a ter sua própria área de sistemas. Em termos

de equipamentos de grande porte, o banco não procedeu a nenhum novo

investimento ou alteração. Contudo, foram separados em três .grandes centros de

processamento de dados, um para a pessoa física, outro para a pessoa jurídica e

outro para o banco de investimentos. Quanto às agências, pouco aconteceu, pois

já funcionavam on-Iine. No Electronic Banking, ocorreram dois processos:

introdução de facilidades operacionais, como sistemas de faturamento e

cobrança, ordens de pagamento e outros aplicativos para gerenciamento de fluxo

de caixa62 e início da entrada automatizada de dados (a chamada cobrança

62.Costábile, em entrevista a Dados e Idéias, fevereiro de 1988, p. 48 e 49. Ele acrescenta: • A
tecnologia passou a ser encarada mais como suporte e menos como atrativo de marketing para
os clientes". Ainda em 88, o Citibank deu in(cio a estudos junto à Embratel para a implantação
de uma rede de telecomunicações via satélite. O projeto previa uma malha composta de uma
antena em cada agência, sendo a maior de todas ern São Paulo, e inclura canais internacionais.
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escriturai) e do sistema de contas a pagar. Por esta época, contavam-se 300

conexões.

Até então, utilizava-se o mesmo sistema tanto para o banco de

pessoa física quanto jurídica. Os sistemas desenvolvidos estavam mais

adequados para o banco de pessoa jurídica, ocasionando um série de entraves.

Como conseqüência, criou-se um sistema para o banco de pessoa física, no Rio

de Janeiro, em 1987. A característica maior deste sistema era permitir o

processamento de grandes volumes de transações, como deve ser um banco de

pessoa física. Além disso, permanecia a firme intenção de "levar o banco ao

cliente". O deslocamento até a agência deveria ser o menor possível. Para tanto,

os canais de comunicação deveriam ser priorizados, como o atendimento por

telefone com resposta audível e o serviço de entregas e coletas a domicílio.

Mas a consumação das diferenças entre pessoa física e jurídica veio

em 1988, com o desenvolvimento do Plano Estratégico específico do banco de

pessoa física. O Plano formalizava a separação dos sistemas, criando um sistema

flexível, ou seja, que permitia alterações constantes, pois esta é uma das

características dos serviços bancários à pessoa física. O cliente seria o centro do

sistema e por isso a estratégia residiria em três pontos básicos: qualidade,

conveniência e atendimento.

Qualidade, acompanhando a percepção que o cliente tem do banco,

instituindo programas de excelência nos serviços e racionalização de custos e

minorando a incidência de erros63• A automação é o veículo que permite o

processamento de grandes volumes com ganhos de produtividade.

63 Com esta finalidade foi criada a Central de Pesquisa Técnica, que cuida do acompanhamento e
resolução em questões de divergências com o público ou lançamentos indevidos.
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Conveniência, tomando o acesso o mais fácil e ágil possível,

simplificando os processos e permitindo a consulta e a operação de negócios

através de uma multiplicidade de meios.

Atendimento, fazendo do banco mais que um prestador de serviços,

um consultor. A automação operou transformações tão profundas no sistema

financeiro que fez da informação o principal negócio dos bancos e não mais

simplesmente o dinheiro.

O Electronic Banking atingiu 800 conexões em 1988 e 1047 em

1989. Ocorreram novos acréscimos de funções não diretamente relacionadas à

administração de caixa como indicadores econômicos, posição de câmbio, leasing

e open market.

5. EM QUE MEDIDA A AUTOMAÇÃO É IMPORTANTE PARA CONCRETIZAR A

ESTRATÉGIA.

A tecnologia tomou-se um dos fatores fundamentais para fazer

frente à concorrência e à demanda por serviços bancários. Porém, ela não é em si

fator de sucesso, pois requer uma estrutura que a ampare, ou ainda, que a

suporte. A automação é sujeito e objeto de grandes transformações

organizacionais. A introdução de uma nova tecnologia exige que antes de seu

estabelecimento ela passe por um estágio de testes em que seu sucesso seja

comprovado. Daí, então, ap6s sua aplicação segue-se uma estrutura compatível.

A estrutura segue a tecnologia e não o contrário. A criação de vantagens

competitivas s6 pode ser feita através da compatibilização entre os recursos

disponíveis. A estrutura é a organização dos recursos para alcançar o objetivo de

elevar a rentabilidade. A tecnologia altera, cria e destrói estruturas. Portanto, a
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tecnologia define a organização para atingir os objetivos. A tecnologia é

estratégica.

6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - (INCLUíDOS DADOS APÓS 1989).

A automação do Citibank se desenvolveu de dentro para fora.

Começou com base de dados integrados e chegou a sistemas cujos produtos são

totalmente parametrizados, o que permite alterá-los com mais facilidade, ou seja,

sistemas mais flexíveis, capazes de se adaptar melhor a um mercado em

constante mudança.

Após o primeiro Plano Estratégico de 1988, o banco de pessoa física

desenvolveu um sistema de relacionamento global com o cliente (Global

Relationship Managemen~. Este sistema deve estar completo quanto a suas

funções no Brasil ainda em 1994, e a nível internacional entre 1995 e 1996. O

intuito é tornar o processamento totalmente descentralizado, com redução de

custo unitário, além de aumentar a disponibilidade ao cliente (24 horas por dia, 7

dias por semana) e operar como sistemas abertos. A distribuição também passou

a ser mais flexível. O cliente tem múltiplos meios para acessar o banco e encontra

a seu dispor um maior número de informações. O sistema dá suporte, também, às

áreas de vendas e aprovações de crédito, fornecendo dados sobre cada cliente.

Finalmente, a última etapa prevista será dar ao cliente a possibilidade de acessar

sua conta também no exterior, utilizando o sistema de cartões magnéticos. A

internacionalização do atendimento faz parte de uma estratégia do Citibank no

mundo todo, Com vistas a isto foram instaladas duas agências em São Paulo com

todos os equipamentos com explicações em português e inglês.

Os gráficos 5.1 e 5.2 nos fornecem dados sobre os

resultados apurados após a introdução do Global Relationship Management.
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GRÁFICO 5.1 - CONTAS POR PESSOAL OPERACIONAL
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GRÁFICO 5.2 - PRODUTOS POR RELACIONAMENTO
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Fonte: Dados fornecidos por Hélio Lima Magalhães, Diretor do Consumer

Banking, Citibank, em 06/06/94.

Em 1990, o banco sofreu forte processo de reestruturação e·

resolveu estreitar novamente o seu mercado alvo, retirando-se de boa parte das

chamadas empresas do Middle Market. O Electronic Banking teve sensível queda

no número de conexões, pois a importância maior foi dada a intensificação na
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utilização do sistema em cada conexão, ao invés do número de conexões

estabelecidas. Assim, passou-se a 600 conexões, mas com um mínimo de quatro

itens diferentes, acessados por cada cliente. O enfoque passou a ser a fidelidade

do uso e não mais a quantidade de usuários=.

Dentro do conceito de Remote Banking65, o banco continuou

oferecendo alternativas para atendimento fora da agências Assim, vieram os

pontos de atendimento externo através de cartão magnético ou cheque trocados

na rede de postos de gasolina, redes de lojas, tipo Autocaixa SHELL e rede Drive-

Thru, coletas de contas em casa para pagamento no banco e posterior devolução

pelo correio, envio de contas pelo fax ou correio e débito automático em conta

corrente de concessionárias de serviços públicos . Além da comodidade oferecida

ao cliente, o conceito de Remate Banking subentende uma redução dos custos

operacionais de intermediação financeira.

A experiência de participação do Citibank no Middle Market nos

coloca com propriedade a questão de que a tecnologia não é o suficiente para

levar a cabo uma estratégia. Conquanto o Electronic Banking cumprisse a missão

de tornar-se o principal meio de comunicação cliente-banco, isso não foi suficiente

para concretizar a estratégia do banco de dirigir-se a um outro mercado alvo, mais

próximo do que seria um banco de varejo. A forte reestruturação por que passou

em 1992 o fez recuar para o antigo mercado de grandes corporações.

Internamente, uma tradição de negócios de grande monta e operações

sofisticadas refletiam uma estrutura pensada para processar um número restrito

de transações de alto valor. Externamente, o bom cliente de uma agência de um

64.0utros fatores que contribuíram sensivelmente para a queda de conexões foi o fim do
recolhimento do FGTS ( a partir de 1990, recolhido diretamente pela CEF) e o fechamento de
filiais do Citibank.

65 FORTUNA, Eduardo. Mercados Financeiros, Produtos e Serviços. p. 99.
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banco de varejo tornava-se um cliente marginal de um dos maiores bancos do

mundo. O Middle Market foi absorvido por outras áreas e o banco regressou ao

trabalho como banco de atacado. Esta estratégia parece estar mais de acordo

com sua estrutura. De novo, vale frizar a idéia de que a estrutura tem de seguir a

tecnologia e não o contrário. O Electronic Banking mudou seus objetivos e agora

busca maior fidelização junto a cada cliente, explorando melhor as chances de

negócios com cada um deles.
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CONSIDERAÇÓES FINAIS

o sistema financeiro brasileiro, tal qual se apresenta hoje, é fruto das

reformas bancária e financeira levadas a cabo no período pós-64 pelos ministros

Roberto Campos e Octávio Gouvêia de Bulhões, inspiradas em seu ideal liberal.

Ambas possuíam características que o tomavam um adepto do "estilo americano",

ou seja, base no mercado de créditos, ao invés do "estilo europeu", que priorizava

o mercado de capitais. Ao longo do tempo, a reforma se firmou com duas

características básicas: especialização e concentração do sistema. A idéia era

que, havendo economias de escala no setor bancário, especializar as funções e

diminuir o número de instituições diminuiria o custo de seu principal produto: o

crédito.

Ao longo do tempo, a especialização e a concentração

desembocaram num processe de formação de conglomerados. As diferentes

instituições do mercado financeiro passaram, com algumas exceções, a existir

separadamente apenas como figura jurídica, pois na prática todos os serviços das

diversas instituições estão disponíveis pelos mesmos meios. Neste particular, o

banco comercial passou a ser a instituição básica do grupo e suas agências, o

principal canal de distribuição. Como observa Bulhões66 :

·0 processo de concentração do setor não implicou perdas de
especialização das instituições financeiras. Os conglomerados passaram a oferecer
todos os tipos de serviços financeiros, de forma que anos mais tarde a transição para
o sistema de bancos múltiplos constituiu mera formalidade.·

66.BULHÕES, M. Duas Décadas de Crescimento e Modernização. p. 41.

121



Além de intermediadores de recursos, os bancos passaram a operar

fortemente com ativos não monetários. A ascensão da inflação tomou vital a

racionalização dos processos para que se pudesse maximizar a rentabilidade dos

recursos financeiros disponíveis, estabelecendo um quadro ideal para criar

inovações no setor, quadro este acentuado pelo advento da reserva de mercado

no setor de informática. Os lucros do sistema financeiro possibilitaram a

acumulação de recursos para inversões na indústria microeletrônica.

Conquanto a existência de setores oligopolizados em uma economia

seja sempre um malefício, observamos que é justamente das características

(concentração e conglomeração) do setor bancário que surgiram as bases para

seu desenvolvimento tecnológico. Tanto foi assim, que a tecnologia aplicada a

bancos tomou-se imprescindível, sobretudo para funções de bancos comerciais.

Analogamente ao sistema de cartas patentes, ela passou a configurar uma

barreira à entrada de novos concorrentes, por duas razões básicas.

Uma refere-se ao fato de que os bancos comerciais passaram a ter

investimentos em capital fixo muito altos, considerando o investimento em

equipamentos e programas próprios para a atividade bancária.

A outra, pelo fato de que o banco passou a ter um produto de mais

valor, através dos avanços nos domínio da tecnologia da informação, traduzido

em mais valor também para seus fornecedores e clientes, como já tivemos

oportunidade de discutir neste estudo.

O processo de desenvolvimento da automação do sistema financeiro

brasileiro está permeado de contradições ou de pontos que suscitam dúvidas

sobre a dimensão de sua importância no desempenho diferenciado que os bancos

tiveram nos anos de crise econômica. Ao concluir este estudo, salientamos alguns

destes pontos importantes que vieram à tona no transcorrer do trabalho e que

evidenciam algumas particularidades do processo.
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Uma questão pequena, porém significativa, esta em que a

automação permitiu que um mercado concentrado vivesse experiências de

cooperação, como foi o caso da Tecban e do sistema Serasa. O SERASA foi

criado para centralizar as informações comerciais sobre clientes (institucionais e

pessoas físicas) e fornecê-Ias aos bancos. A Tecban surgiu em 1983 pela

iniciativa do Bamerindus, Nacional e Unibanco para criar os primeiros ATMs.

Segundo estimativas da FEBRABAN, no final de 1993 havia 3.100 ATMs em todo

o Brasil. A eles cabem 35% do total de autoserviços (serviços fora da agência) do

Citibank, atualmente.

Uma outra questão refere-se ao fato de que muito se discute se a

tecnologia moderna trouxe, efetivamente, queda de custos com produtividade,

ainda que o sistema financeiro esteja na vanguarda da microeletrônica.

Certamente a automação pode trazer grandes mudanças na organização do

trabalho e na produtividade, uma vez que diminui o tempo requerido para

processar gama crescente de transações distintas, expandindo a capacidade de

entregar melhores serviços, enquanto aumenta o acesso dos clientes aos

mesmos. Isso não só permiti um melhor gerenciamento dos negócios já

implementados, como também uma exposição maior para incentivar o público a

incrementá-los. No entanto, há poucos estudos sobre o impacto da automação na

produtividade dos bancos no Brasil e, em que pesem os dados apresentados no

nosso estudo de caso, as perguntas concretas sobre este ponto obtiveram

respostas evasivas. Nas palavras de Frischtak67 :

67.FRISCHTAK, C. Banking Automation and Productivity Change: The Brasilien Experience. p. 29.
" Apesar de haver pouca dúvida de que a "revolução da informação· mudou dramaticamente a
forma da organização do trabalho e do processamento de papéis, seus impactos sobre a
produtividade ainda são motivo de discussão.·.
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"Although there is little doubt that the "information revolution" has changed
dramatically the way work is organized and paper processed, its impact on productivity
proper is very much open to discussion".

Esse mesmo estudo de Frishtak aponta algumas razões possíveis

para que a introdução da automação não se traduza imediatamente em ganhos

de produtividade. Novas tecnologias requerem mudanças organizacionais e

treinamento de recursos humanos para serem assimiladas, o que não raro chega

a causar duplicação das tarefas no período de adaptação, até que o novo

processo traga resultados concretos. Da mesma forma, há extrema dificuldade na

mensuração da produtividade, ainda mais em se tratando de um serviço e que,

portanto, tem necessariamente por característica a intangibilidade, como nos

lembra Toledo68• Como "medir' os ganhos de qualidade atingidos pela maior

comodidade do cliente em acessar seus negócios e gerenciar suas necessidades

de caixa? Finalmente, existe a possibilidade de não ocorrerem ganhos de

produtividade dadas as circunstâncias que impulsionaram o desenvolvimento do

setor bancário, ocasionando, por exemplo, um excesso de agências, como ficou

patente no Plano Cruzado. Neste particular, economias que sofrem processos

inflacionários acentuados têm sempre camuflados os resultados de desempenho,

pela dificuldade em trabalhar com valores reais ao longo do tempo.

Ainda tratando da questão da produtividade, consideramos que as

diferentes fases da automação corresponderam também a formas distintas de

avaliá-Ia. Nos anos setenta, a automação de retaguarda era analisada segundo a

capacidade de processamento dos mainframes. Nos oitenta, a disseminação dos

equipamentos de pequeno e médio portes tomou importante avaliar os índices de

terminais financeiros por empregado ou por agência (posteriormente, também por

68.TOLEDO, Geraldo. Marketing Bancário, Análise, Planejamento e Processo Decisório. São
Paulo: Atlas, 1988. p. 27.
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cliente). Como vimos no caso do Citibank, recentemente deu-se importância ao

número de produtos acessados por via eletrônica por cliente. Em Frischtak69,

encontramos índices que avaliam as razões entre cheques compensados e

número de empregados, cheques compensados e quantidade de agências,

cheques compensados e o total de estabelecimentos financeiros e cheques

compensados e o índice de agências automatizadas. Desses índices foram

obtidas estimativas de correlação fortemente positivas.

Mesmo assumindo que a avaliação de índices confirma a forte

correlação entre automação e produtividade, ainda assim podemos afirmar que os

efeitos da automação podem ser erroneamente superestimados nas reflexões

sobre seu papel nas estratégias do setor financeiro.

Em primeiro lugar, é preciso estar atento para o fato de que as

variáveis componentes dos índices de Frischtak sofreram fortes oscilações em

virtude da conjuntura econômica. O número de empregados e de agências foi

reduzido após o Plano Cruzado, enquanto o cheque, funcionando como ordem de

pagamento ao portador e sem limite mínimo de utilização por unidade, tomou-se

extremamente popular, principalmente para movimentar a economia informal.

Levy nos lembra que o uso generalizado do cheque deve-se também ao

acelerado processo de urbanização e ao fato do sistema bancário brasileiro ter se

tomado um sistema de cobrança, fazendo com que o relacionamento com bancos

seja parte do cotidiano do grande público7o•

Segundo, se a automação e a produtividade tem papel destacado na

busca da queda de custos, isso não secundariza a importância de outras

ocorrências que contribuíram neste sentido. O mercado financeiro recebeu

69.FRISCHTAK, op. cit. 36 a 45
70.LEVY, S. Alguns Impactos Sociais e Econômicos da Automação Bancária. p. 36 e 38.
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incentivos fiscais para proceder as reformas, uma vez que o governo apresentava

fortes motivos para desenvolvê-lo. Inicialmente, concentrou-o para fazer cair o

custo do crédito. Depois, incentivou sua conglomeração para inserí-Io no mercado

financeiro internacional e assim viabilizar a captação de recursos externos. A

comercialização de títulos públicos, ou seja, o desenvolvimento do mercado

aberto era condição fundamental para a política desenvolvimentista dos anos

setenta. Finalmente, a crise do déficit público trouxe a criação de novos impostos

indiretos, cuja arrecadação passou a caber aos bancos. A magnitude destas

demandas por parte do governo ao sistema financeiro legitimaram os benefícios

fiscais que, evidentemente, diminuiram o custo do capital, permitindo as inversões

em tecnologia.

Terceiro, não devemos esquecer que o processo de automação,

mais acentuadamente na fase da automação das agências, veio acompanhado

das iniciativas mais marcantes das instituições financeiras no sentido de

estabelecer um trabalho em marketing, não apenas criando departamentos

específicos, mas ocupando-se das funções de marketing dentro do setor. Citando

Toled071 , novamente:

"O marketing dos bancos é um marketing especializado, não só por referir-se
ao setor de serviços, mas também por apresentar caracterfsticas peculiares não
encontradas em outras categorias de serviços"

Assim sendo, existe o risco de se superestimar o papel da

automação, conquanto as análises nos moldes que realizamos no quinto capítulo

nos demonstrem sua importância na concretização de estratéqlas de crescimento

dos negócios, na criação de vantagens competitivas e na agregação de valor ao

serviço. Isto se deve ao fato de que não se pode isolar a atuação da automação

71.TOLEDO, op. cit. p. 52
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em viabilizar estes processos de outras circunstâncias que contribuíram

igualmente para o advento da atividade bancária, como é o caso do maior

trabalho em marketing.

A literatura sobre o marketing bancário enfoca sempre temas que

versam sobre inovação em serviços, métodos de segmentação, consolidação da

imagem junto ao público e posicionamento ou manutenção de vantagens

competitivas. A gestão de um banco não se resume mais ao gerenciamento de

aspectos técnicos, como era até o início dos anos sessenta. A atividade bancária

demanda aproximação acentuada do público, seja pelas mudanças ocorridas na

natureza do serviço em si, seja pelo acirramento da concorrência. A contribuição

do marketing esta em viabilizar está aproximação.

Do aprendizado de estratégias de marketing, pudemos perceber,

entre outras coisas, que a tecnologia, isoladamente, não sustenta uma estratégia.

A experiência do Citibank no Middle Market foi significativa neste aspecto. Esta

discussão tende a ampliar-se quando se considera que, apesar do estágio de

desenvolvimento da automação, os bancos sofrem fortes críticas por suas filas e

lançamentos indevidos. Atender as classes baixas é um dever para os bancos

oficiais, mas transformou-se num ônus tanto para eles quanto para os bancos

privados. Os bancos buscaram expandir a base de clientes para aumentar a

captação de depósitos à vista a custo zero e, em contrapartida, sobrecarregaram

as agências com atendimento ao público, principalmente em serviços ligados ao

governo (pensões, benefícios, tarifas públicas e outros pagamentos). Esta

situação se exacerbou em bancos de massa, predominantemente.

Ao longo deste estudo, procuramos enfatizar o quanto a automação

definiu um novo negócio para o setor bancário. Os bancos vêm alcançando

posição central na rede de comunicações. As novas tecnologias, mais do que

importantes para transferências de fundos, são fundamentais para tratamento da

127



informação. À medida em que vão se envolvendo com os sistemas eletrônicos, as

fronteiras para articulação de seus negócios se ampliam. Tal ampliação se dá via

agregação de transações financeiras e também via agregação de informação. Na

intenção inicial de transferir fundos, a automação bancária acaba por interligar

áreas que definem o contexto do negócio. Assim gerenciar fundos, manipular

dados e estabelecer meios dinâmicos de comunicação com uma ou mais partes

. envolvidas nas transações financeiras são agora funções afins.

Analogamente, a tecnologia redefine as bases para uma nova visão

da concorrência. Empresas que dependam significativamente do sistema de

pagamentos (como as grandes empresas do varejo) ou empresas de bancos de

dados/informática que queiram atuar em transferência de fundos, ou ainda

empresas de telecomunicações são exemplos de concorrentes potenciais, ou

mesmo já concretos, dos bancos72• Veja-se o caso da empresa criada em

sociedade pelo Citibank Unibanco e Real para operar o sistema de EDI (Electronic

Data Interchange) que transfere dados entre instituições, e cujas funções se

sobrepõem às do Electronic Banking, inclusive com sensíveis quedas de custo.

O futuro da atividade bancária passa, portanto, por estas duas

questões básicas.

De um lado, a necessidade de rever a abrangência de suas

atividades e acentuar o processo de segmentação de mercado, recorrendo até

mesmo à exclusão, para reverter o quadro de pouca qualidade no atendimento,

principalmente em agências. A estabilidade econômica terá de trazer, sem dúvida,

alternativas para prestação de serviços que hoje cabem aos bancos. Não é

72.MOTT A, Paulo Cesar. A Redefinição dos Negócios Bancários a Partir da Automação, Revista
Brasileira de Mercado de Capitais, São Paulo, v. 13, n. 39, p. 113-117, dez. 1987.
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suficiente aumentar a capacidade de trabalho; é preciso rearranjá-lo em outras

instituições, redefinindo o papel do sistema financeiro na economia brasileira.

De outro, a tecnologia define um novo negócio, multiplicando a

capacidade de mesclá-lo a outras atividades em que a informação seja o produto

final mais importante. A globalização dos mercados, como tendência mundial, só
, /

se viabiliza através do cada vez mais rápido e mais intenso fluxo de dados e

informações, acompanhando o fluxo de fundos.
I

Dos estudos que fizemos sobre a participação do sistema financeiro

na renda e acompanhando os passos do desenvolvimento da automação
I

bancária, podemos acompanhar o senso comum de que a sociedade do futuro é a
!

/
"

sociedade da informação, onde os serviços terão importância fundamental: na
. . I

economia e onde serão mais acentuadas as expectativas pela sua qualidade. Da

capacidade de fazer trasformações em seu escopo delineado pela reforma

bancária de 1964 e revisto em 1988, estará o futuro dos bancos, enquanto

serviços de informação, mais do que provedores de fundos.

\ /
'"'(,/
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CONCLUSÃO

Para concluir este trabalho, vamos passar em revisão os objetivos

propostos de modo a identificar se eles forma alcançados, como proposto.

O primeiro objetivo foi compreender as razões que levaram o

sistema financeiro brasileiro ao estágio de desenvolvimento e à magnitude em que

se encontra hoje.

A análise histórica da conjuntura econômica que se seguiu à reforma

bancária de 1964 nos mostrou as origens da organização do sistema financeiro

brasileiro, nos moldes mantidos até 1988. A partir daí, nova reforma constituiu-o

tal qual o conhecemos hoje.

O desenvolvimento do sistema está diretamente relacionado com as

orientações da política econômica, principalmente da política monetária, e com as

intervenções do governo no setor. Posteriormente, concorreram para o seu

crescimento acentuado a participação do Brasil no sistema financeiro

internacional, como receptor de recursos, e o aumento de transações com ativos

não monetários, cuja remuneração por ttoet se maximizava com a ascensão da

inflação e das taxas de juros. A identificação destes fatores foi possível através do

acompanhamento dos desdobramentos da política econômica a partir da reforma

bancária de 1964 e da análise do desempenho dos bancos comerciais, como

fizemos nos capítulos dois e três.
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o segundo e o terceiro objetivos deste trabalho podem ser avaliados

conjuntamente.

Propusemos identificar as estratégias mercadológicas levadas a

cabo pelos bancos comerciais que concretizaram um desempenho satisfatório

numa conjuntura de crise econômica exacerbada e compreender qual foi o papel

da automação bancária nestas estratégias.

No capítulo quatro, fizemos um levantamento cronológico dos

eventos que marcaram o desenvolvimento da automação bancária no Brasil,

desde o apoio dos bancos à indústria microeletrônica, no final dos anos setenta,

até 1989. Neste levantamento, reconhecemos as principais ações dos bancos no

sentido de se reorganizar através dos adventos da tecnologia, além de elucidar as

medidas pioneiras neste sentido. Este capítulo nos introduziu muito daquilo que

discutimos com mais profundidade no capítulo seguinte, ou seja, as estratégias

mercadológicas levadas a cabo pelos bancos comerciais no período 1980 -1989.

No capítulo cinco, começamos por proceder a uma revisão sobre o

conceito de estratégia, posto que existe grande quantidade de abordagens para

este tema. Após nos situarmos conceitualmente, identificamos que as estratégias

mercadológicas adotadas pelos bancos comerciais poderiam ser classificadas em

três itens, para maior clareza do trabalho. Analisamos, em primeiro lugar as

estratégias de crescimento, baseados no modelo ansoffiano de vetores de

crescimento. Em seguida, analisamos as estratégias competitivas através dos

modelos de Porter, Rivalidade Ampliada e Cadeia de Valor. Por fim, identificamos

as estratégias de segmentação, fortemente utilizadas pelos bancos na

consecução de seus negócios. Nas três estratégias, salientamos o poder da

tecnologia em potencializar as ações no sentido de crescer, manter vantagem

competitiva ou conhecer e abordar com mais propriedade o mercado-alvo.
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o quarto objetivo era identificar quais foram as mudanças no perfil

da atividade bancária diante da contínua introdução de inovações tecnológicas.

A automação redefiniu a atividade bancária, agregando valor ao

processo de transferência de fundos, dando-lhe um caráter de fluxo de

informações.

Os negócios com bancos permeiam o cotidiano de um grande

público no Brasil, mesmo o de baixa renda. O processo inflacionário e a prestação

de serviços ao governo colocam os bancos como intermediários de uma gama

enorme de atividades. A questão tecnológica viabilizou o aumento da capacidade

de processamento e a ampliação da abrangência de serviços prestados. Porém, o

advento acentuado do auto-serviço não esgota a problemática das agências

cheias e de outros problemas ligados ao setor. Pudemos depreender que isto se

deve ao fato de que a tecnologia não sustenta a estratégia isoladamente. Os

bancos necessitam, urgentemente, de uma reavaliação de seu papel na

economia, principalmente se forem concretizadas as expectativas de estabilização

econômica que agora se afiguram. No embalo das distorções do processo de

desenvolvimento da economia brasileira, os bancos cresceram e agregaram

funções. A sobrecarga de clientes que tanto lhes atrapalha, também foi a fonte de

recursos a baixo custo, quando não de remuneração negativa. Uma nova ordem

econômica demanda uma revisão das funções do sistema financeiro, posto que

esta que aqui analisamos está de acordo com os propósitos da economia da

segunda metade dos anos sessenta. Os bancos, agora, são chamados a

desafios, como a globalização dos mercados e ao crescente processo de

desintermediação financeira. Para fazer face a estes desafios, os bancos

brasileiros já contam com o domínio do que de melhor pode haver em termos de

tecnologia aplicada ao setor. Contudo, vimos que a tecnologia não é suficiente.

Cabe repassar o papel dos bancos no desenvolvimento econômico.
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Finalmente, o quinto objetivo deste trabalho foi buscar num caso

prático a compreensão de todos os processos mencionados nos outros objetivos.

A experiência do Citibank revela como, à luz das ocorrências no

cenário econômico dos anos oitenta, os bancos buscaram rearranjar seus

negócios para maximizar sua rentabilidade. A busca pelo incremento de

operações envolvendo serviços com remuneração por float validou estratégias de

mudança de mercado-alvo. Através dos projetos de automação, bancos com

penetração restrita como o Citibank, puderam lançar-se ao desafio de aumentar a

base de clientes e o volume de transações. Está, portanto, válida a idéia de que a

automação teve papel fundamental nas estratégias mercadológicas dos bancos

comerciais.

Em que pesem os estudos realizados no Citibank terem relatado

com propriedade aquilo que o aparato teórico elucidou, fica patente que seria

muito interessante para analisar o papel da automação se tivéssemos apurado as

experiências em bancos de massa, privados e oficiais. Parece evidente que as

estratégias nestes bancos tiveram características distintas e resultados mais

abrangentes para avaliar o "estado da arte" da automação bancária no Brasil. A

experiência do Citibank é válida para compreender a importância da automação

para um banco de distribuição restrita. Cabe, para um estudo futuro, apurar os

resultados em uma instituição com distribuição em massa e confrontar resultados,

para uma análise mais profunda.

Como dissemos na apresentação, uma das dificuldades deste

trabalho residiu justamente em realizá-lo numa instituição já por nós conhecida.

As informações, ao mesmo tempo em que eram mais acessíveis, têm o viés do

próprio observador participante. Também ficam as críticas para o roteiro de

entrevistas, posto que não foi viável a utilização de questionários com maior nível

de estruturação. Corre-se o risco de prejudicar a qualidade dos dados obtidos.
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Este estudo mostrou a importância da automação bancária para a

concretização de estratégias mercadológicas que permitiram aos bancos

comerciais, no período 1980 -1989, ter um desempenho acentuadamente distinto

de empresas de outros setores, dado um cenário de crise econômica.

Como tendência generalizada, as organizações em geral vêm

promovendo programas de reavaliação, revalidação e reformulação de suas

estratégias, respondendo aos desafios do ambiente instável e agitado que se

apresenta neste fim de século. Programas de Qualidade Total e Reengenharia

são alguns dos planos de ação no sentido de buscar novas formas de atuação,

estabelecendo novos paradigmas para a missão de cada empresa. Acreditamos

que este estudo pode ser de grande valia aos trabalhos cada vez mais freqüentes

de reengenharia em bancos, que, como intituições de grande magnitude para a

economia brasileira que são, não poderiam estar ausentes destes processos. Da

avaliação das estratégias adotadas no passado recente, onde o crescimento

acelerado foi um fato, poder-se-á considerar o crescimento numa economia que

agora enseja viver experiências de estabilização.
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