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PARTE 1- INTRODUÇÃO 

1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

Elegemos Estratégia Empresarial como tema de nossa dissertação em face 

do interesse que sempre nos despertou a área estratégica, enquanto formuladora de todo 

o processo de posicionamento mercadológico da empresa, a curto e a longo prazo. Atrai

nos principalmente o seu papel decisivo para o desenvolvimento global do empreendimen

to, relacionado a pelo menos três frentes: a determinação dos rumos a seguir; o uso 

racional e criativo da totalidade dos recursos disponíveis (internos ou externos); e a 

capacidade de adaptação e reação ao meio e às oportunidades e ameaças emergentes de 

mudanças ambientais. 

Já o enfoque setorial prendeu-se, essencialmente, a dois fatores: o reconhe

cimento da importância da intermediação financeira para o desenvolvimento econômico 

de qualquer nação e a busca de maiores conhecimentos sobre marketing bancário, campo 

considerado por nós de extrema relevância também por razões profissionais, por trabalhar- .>--:. 

mos no Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, desde 1977. 

Sendo o BNB uma sociedade de economia mista (da qual o Governo 

Federal detém 51% do capital acionário), cuja estrutura singular no Sistema Financeiro 

Nacional permitiu que, desde sua criação em 1952, a empresa já pudesse trabalhar como 

os atuais bancos múltiplos, ou seja, com carteiras de Desenvolvimento (rural e industrial), 

de Investimentos e Comercial, entre outras, julgamos profissionalmente interessante o 

estudo sobre a Administração Estratégica de Marketing de outros bancos comerciais, em 

um cenário de concorrência como o dos anos 80, apesar das normas de funcionamento 

advindas do Banco Central do Brasil, órgão regulamentador da atividade bancária no país. 

Por outro lado, tendo em vista que na iminência de alterações em seu 

macroambiente, mais necessária se toma a formulação estratégica, qualquer que seja o 

tipo da empresa, o assunto nos parece sempre oportuno, haja vista as freqüentes mudanças 

(ou ameaças) nas regras do mercado financeiro, com as diversas tentativas de adoção, por 

parte do Governo Federal, de medidas para a normalização da economia brasileira, sempre 

com repercussões profundas na sistemática funcional dos bancos. 

1.2. PRESSUPOSTOS ADOTADOS 

Ao longo de nossa investigação buscamos evidências da veracidade de um 

pressuposto nosso, o qual seja: que a espiral inflacionária se constitua, mormente no caso 
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brasiieiro, um dos mais fortes determinantes da existência (ou não) de preocupações de 

natureza estratégica por parte do setor bancário, cuja mercadoria básica é o próprio dinheiro. 

Para a formulação da premissa acima, tomamos por base a análise de 

algumas atitudes, de conhecimento público, adotadas de modo generalizado pelos bancos, 

durante a experiência relativa ao Plano Cruzado (tais como a cobrança de taxas diversas 

por serviços prestados, uma maior preocupação com custos, com a qualidade e com o 

atendimento), assim como o fato de que aquele período se caracterizou por uma baixa na 

lucratividade de várias empresas do ramo financeiro. 

Cremos, inclusive, que a adoção daquelas medidas econômicas, em 1986, 

tenha sido para a grande maioria das instituições financeiras do país um "divisor de águas" 

na evolução do verdadeiro pensamento estratégico e de formulação de estratégias merca

dológicas, cujos indícios também buscamos em nossos estudos. 

1.3. OBJETIVOS E LIMITAÇÕES 

Utilizamo-nos acima do termo indícios por julgarmos que somente através 

de um estudo comparativo de estratégias estabelecidas e implementadas em cenários 

similares (cuja única ou mais relevante diferença fosse o próprio nível inflacionário) 

poder-se-ia precisar a influência desta variável ambiental no processo de planejamento 

estratégico do setor bancário. 

A análise comparativa, entretanto, não nos é permitida no âmbito do pre

sente estudo, dado que o curto tempo de permanência de inflação baixa, mesmo que de 

forma artificial, durante o Plano Cruzado, ensejou apenas a adaptação emergencial por 

parte dos bancos, em suas rotinas operacionais, sem, contudo, permitir o estabelecimento 

de cursos de ação a nível estratégico, sua implementação e controle. Depois disso, em 

1990, na tentativa de combate à inflação através do "Plano Brasil Novo", do Governo 

Collor, o elevado nível de turbulência gerada em toda a economia brasileira, e em especial 

no setor financeiro, assim como as constantes tomadas de novas medidas, inviabilizam 

uma análise detalhada, pensamento que veio a ser reforçado pelos maus resultados do Plano. 

O que se pode ressaltar é o grande número de cursos, seminários, palestras 

e eventos similares, versando sobre os temas Planejamento, Estratégia Empresarial, 

Administração Estratégica, que vêm sendo oferecidos através de revistas, jornais, o~ ( 

publicações especializadas, nos últimos anos; não se pode, porém, fazer afirmativas 'oü 
tirar conclusões somente a partir deste fato. 
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Quanto à parte teórica, apesar da existência de um número relativamente 

pequeno de livros especificamente sobre Marketing Estratégico em Bancos Comerciais, 

dada a grande diversidade de livros e artigos das áreas de Estratégia Empresarial, Plane

jamento, Administração Estratégica, Marketing Estratégico e, em menor escala, sobre 

Marketing Bancário, nos propusemos a analisar a adequação e aplicabilidade de conceitos 

e instrumentos ditos estratégicos às peculiaridades do setor bancário. 

Listamos os objetivos do presente estudo como: 

OBJETIVOS GENÉRICOS - Estudar exemplos de Estratégia Empresarial de Bancos 

Comerciais Brasileiros. 

- analisar a aplicabilidade e adequação de métodos e ins

trumentos do Marketing Estratégico ao setor bancário; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS- detectar o estágio de pensamento estratégico em bancos 

privados e/ou de economia mista; 

- detectar indícios de existência de impacto da espiral 

inflacionária sobre a administração estratégica de mar

keting no setor bancário; 

- analisar o processo de formulação de estratégias merca

dológicas de bancos comerciais brasileiros, à luz do(s) 

caso(s) estudado(s). 

Com relação à pesquisa de campo, inicialmente pretendíamos estudar entre 

seis e doze empresas, entre bancos privados comerciais e bancos de economia mista, que 

atuassem comercialmente, enquadrando-os como pequenos médios ou grandes, segundo 

alguma classificação usual, para efeito de comparação. Entretanto, tendo em vista a 

dificuldade de acesso a um elevado número de bancos para um estudo como o proposto, 

aliada às restrições de acesso às informações desejadas (por sua própria natureza estraté

gica), a Banca, ao examinar o projeto, sugeriu que o modificássemos para um estudo de caso. 

Efetivamente, o estudo de um caso se toma mais adequado ao caráter ;r 
~; 

estratégico da investigação pretendida, pela abrangência e a profundidade das informações 

coletadas, fatores que possibilitam fazer ilações sobre vários dos aspectos analisados para 

a chegada a conclusões mais seguras; essa vantagem, a nosso ver, supera o fato do método 
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do caso não permitir a generalização das conclusões do estudo, pois não se pode pretender 

que uma pequena amostra seja representativa do universo considerado. 

1.4. METODOLOGIA UTILIZADA 

O interesse e a curiosidade pelo saber movem as pessoas a investigarem a 

realidade sob os mais diversos aspectos e dimensões, para o que fazem uso de diversos 

procedimentos de pesquisa, os quais devem ser adequados ao objeto e objetivos do estudo, 

nível de conhecimento prévio e aprofundamento desejado pelo pesquisador. 

Boyd & Westfanl classificam os projetos de pesquisas em três categorias, 

conforme o objetivo fundamental visado: 

a) EXPLORATÓRIA: é aquela que procura descobrir novas idéias, rela

ções e hipóteses a serem testadas; "a ênfase é dada à descoberta de práticas ou diretrizes 

que precisam modificar-se e na elaboração de alternativas que possam ser substituídas"; 

b) DESCRITIVA: "são destinados a descrever as características de uma 

determinada situação"; "um estudo descritivo, para ser valioso, precisa coletar dados com 

um objetivo definido e deve incluir uma interpretação do investigador", que observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou variáveis, sem nenhuma interferência. Há dois 

métodos para estudos descritivos: o método do caso, onde "a ênfase é dada na obtenção 

de uma descrição e compreensão completas das relações dos fatores em cada caso, sem 

considerar o número envolvido" e sem pretensão de generalizar as conclusões obtidas e o 

método estatístico, relacionado ao estudo de poucos fatores em um grande número de 

casos, de sorte a permitir o uso de médias, porcentagens, e outros processos estatísticos 

sofisticados; e 

c) EXPERIMENTAL: "são destinados a testar hipóteses específicas - isto 

é, a testar idéias tentativas de relações". 

Essas considerações nos levam a identificar o tipo de investigação realizada "

como de natureza DESCRITIVA, mais precisamente um ESTUDO DE CASO sobre o 

processo de formulação de estratégias mercadológicas praticadas por Bancos Comerciais 

Brasileiros. Em sua análise, com destaque para as possíveis influências sofridas pela 

1 BOYD. H. & WESTFALL R.- Pesquisa Mercadológica. Rio de Janeiro. FGV. 42 edição. 1979. 
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existência do processo inflacionário, consideramos o nosso envolvimento profissional 

suficiente para ser encarado como "conhecimento prévio" sobre o setor bancário. 

De acordo com as normas da Orientação para a Dissertação de Mestrado -

FGV2, nosso projeto se enquadrou na categoria B - Dissertação de Análise Teórica

Empírica. Quanto à abrangência temporal, esta foi fixada para os anos de 1980 a 1990 

inclusive, com destaque para os últimos anos, para aprofundamento, em amostra obtida 

por julgamento e conveniência. 

Analisando as vantagens e desvantagens dos métodos e técnicas de levan

tamento de dados discutidas por Boyd & Westfal13, decidimo-nos pelo método de ques

tionamento direto (não disfarçado), mediante a aplicação, pessoalmente, de entrevistas. 

Usamos novamente o critério de julgamento e conveniência para traçar o perfil dos 

entrevistados, com base no cargo ou função desempenhada pelo executivo na empresa; 

nossa opção recaiu sobre componentes da cúpula organizacional, partícipes do poder 

decisório nas áreas de marketing e/ou planejamento: diretores ou outras pessoas respon

sáveis pela condução dessas atividades, conforme as áreas existam formalmente na estru

tura da empresa ou não. 

Quanto à forma de condução da entrevista, foi a de livre conversação sobre 

o passado do Banco, apesar de havermos preparado, para orientação nossa e sem darmos 

ciência ao entrevistado, uma seqüência estruturada de perguntas - vide plano geral de 

pesquisa, detalhado no anexo 1. 

1.5. VISÃO GERAL DA DISSERTAÇÃO 

Para desenvolver o estudo proposto, dada a limitada literatura que trate 

especificamente sobre Marketing Bancário sob o enfoque Estratégico, reportamo-nos a um 

referencial teórico abrangendo dois grandes tópicos: 1 - Estratégia Empresarial e Marke

ting Estratégico; e 2 - Marketing Bancário. 

No primeiro, propomo-nos a examinar, inicialmente: o conceito de Estraté

gia Empresarial (dada a confusão semântica sobre o termo), seu relacionamento com 

Vantagem Competitiva, e utilizando-nos da classificação de Mintzberg4, discutir os mo-

2 FGV /EAESP- Orientação para a dissertação de Mestrado. Coordenadoria CMA, 05.04. 7 4. 
3 BOVD, H. & WESTFALL R.- Obra citada na nota 1. 
4 MINTZBERG, Henry- Strategy Making In Three Medes, California Management Review, 

ano 16, nº 2 (inverno/1973), in STONER, James A F. -Administração, Prentice-Hall do 
Brasil, 1985. 
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dos de as empresas formularem sua estratégia - empresarial, adaptativa e de planeja

mento-, para fixar-nos neste último processo. 

Discutiremos, então, a evolução do Planejamento Empresarial, a partir dos 

desafios ambientais, sistema administrativo e de valores, sintetizando seus estágios e 

dividindo-os em duas fases (pré-estratégica e estratégica). 

A partir daí deteremo-nos no Planejamento Estratégico e na forma mais 

eficaz de implementá-lo: a Administração Estratégica. Pretendemos discutir seu intrínseco 

relacionamento com Marketing Estratégico, conceituando-o e discutindo implicações es

tratégicas de algumas idéias do seu instrumental. 

No segundo tópico pretendemos, inicialmente, caracterizar o Marketing 

Bancário como um campo especial do marketing, através de confrontação de suas seme

lhanças e diferenças com o marketing de serviços e deste com o de produtos físicos, 

abordamos o processo da assimilação da filosofia de marketing pelos bancos, com ênfase 

para o caso brasileiro, discutindo aspectos tais como a concentração de uma imensa gama 

de serviços prestados pelos bancos à sociedade brasileira, a alta lucratividade obtida por 

esse ramo empresarial no Brasil e o relacionamento destes com a característica inflacio

nária de nossa economia. 

A seguir, enfocamos o marketing-mix bancário, focalizando as peculiarida

des decorrentes das adaptações do composto mercadológico às especificidades do setor. 

Afora esta análise, cujo enfoque é operacional, procuraremos investigar, sob a ótica 

estratégica, as peculiaridades do planejamento e processo decisório em Marketing Bancário. 

Na parte 3 discutimos a adequação e aplicabilidade de alguns dos conceitos 

e instrumentos do Marketing Estratégico ao Setor Bancário. Segue-se a parte 4, a parte 

empírica da dissertação, onde descrevemos a pesquisa de campo, fazendo a análise dos 

dados coletados à luz dos pressupostos e objetivos estabelecidos, e apontando as conclu

sões do estudo. 

Na parte 5, encontram-se as considerações finais, envolvendo os diversq~ 

aspectos estudados e verificamos c atingimento ou não dos objetivos inicialmente propos

tos, fazendo também a indicação de campos para aprofundamentos futuros. 

,, 

Por fim, indicamos as fontes bibliográficas utilizadas, e anexamos o plano 

de pesquisa e outros dados relevantes. 
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PARTE 2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E MARKETING ESTRATÉGICO 

2.1.1. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

A literatura sobre Administração, ao longo das últimas décadas, tem-se 

mostrado pródiga quanto ao uso de expressões tais como Estratégia Empresarial, Políticas 

Administrativas, Diretrizes de Negócio, Planejamento Empresarial ou Estratégico, Admi

nistração Estratégica e Estratégia Competitiva, tomando a literatura sobre o assunto 

extremamente vasta. 

Essa variedade de terminologias e significado!; 1 traduzem diferentes per

cepções conceituais de seus usuários e muitas vezes se referem a diferentes formas ou 

estágios evolutivos do processo da tomada de decisões emprc;sariais. Em princípio, utili

zaremos o termo que julgamos mais genérico: Estratégia Ernpresarial. 

a. CONCEITO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

"Estratégia Empresarial" tem sido alvo de constantes definições de renoma

dos autores (ilustrando, citamos Ackoff, Gardner, Benton Gup, Alfred Chandler, Ansoff, 

dentre outros da bibliografia consultada). Contudo, praticamente todas podem ser englo

badas pelas duas formas básicas abaixo2: 

a) padrão de resposta da empresa, pelo adequado uso de seus recursos, aos 

desafios ambientais ao longo do tempo - ou "eras" no linguajar de Ansoff3 -, com 

implicações a médio e longo prazo (de onde se infere que toda organização tem uma 

estratégia, ainda que implícita); 

A confusão semãntica reinante é bem ilustrada por BETHLEM, A de Sousa- Políticas e 
Estratégias de Empresas, Rio de Janeiro, Guanabara Dois S.A., 1981 (Cap. 1), assim 
como por GARDNER, David & THOMAS, Howard - Strateglc Marketing and Management, 
New York, John Wlley & Sons, 1985. 

2 Baseamo-nos principalmente em BETHLEM (obra citada na nota 1) e em STONER, James 
A. F.- Administração, Rio de Janeiro, Prentice-Hall do Brasil, 1985. 

3 ANSOFF, H. lgor - lmplanting Strategic Management, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 
lnternationallnc., 1984. 
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b) programa geral de ações para a consecução de objetivos (de curto, médio 

e longo prazo), elaborado por uma organização, visando cumprir sua missão (indicando 

uma postura pró-ativa, de concentração de esforços e recursos organizacionais para agir). 

Sintetizando, então, Estratégia Empresarial é a postura adotada pela 

empresa, frente aos seus públicos4, em seu processo de interação com o ambiente, 

com repercussões em seu futuro. 

b. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E VANTAGEM COMPETITIVA 

Para melhor interagir com o meio ambiente, a empresa deve tentar satisfa

zer seus públicos. Para a formulação da Estratégia, um público se destaca, embora os 

demais tenham o poder de influenciá-la, através de suas expectativas e pressões: os 

detentores do capital (acionistas ou donos), que desejam basicamente um bom retomo dq 

montante investido e, por vezes, o atendimento de aspirações pessoais. 

Seguindo-se este raciocínio, para satisfazer seu público mais relevante, os 

objetivos primeiros de uma empresaS devem ser de natureza econômica, referindo-se, 

sobretudo, à sua rentabilidade e sobrevivência a longo prazo. 

O atingimento destes objetivos, entretanto, pode ser visto como decorrente 

do posicionamento mercadológico global da empresa, pois subentende-se aí a existência 

de um mercado que, ao ser atendido em suas necessidades e desejos, representa a fonte 

primeira de atingimento de objetivos econômicos genéricos. O foco da Estratégia Empre

sarial, portanto, volta-se para o mercado consumidor, seu público-alvo. 

Entretanto, afora nos monopólios, a empresa não está só frente ao seu 

mercado, havendo outras empresas competindo por ele, as quais, em geral, também 

consideram o consumidor como fator cêntrico na formulação de suas Estratégias. O foco 

volta-se, naturalmente, para o modo como as empresas podem ser mais eficazes que suas 

4 Para maior detalhamento sobre os públicos de uma empresa, consultar KOTLER, Philip -
Marketing - Edição Compacta, traduzida da 3º edição de "Marketing Management•, 
São Paulo, Atlas, 1980. 

5 Uma interessante discussão a respeito de se a empresa tem objetivos próprios ou se 
estes resultam do somatório dos diferentes objetivos pessoais de seus componentes, 
condicionado pelo jogo de poder na organização é feita por ANSOFF, H. lgor em 
Estratégia Empresarial, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1977- tradução de Corporate 
Strategy (1965) - (Caps. 3 e 4). 
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concorrentes na luta por um mesmo mercado, sendo estabelecidas, então, Estratégias 

Competitivas, cujo objetivo primeiro é a obtenção de um diferencial junto ao mercado, ou 

seja, uma VANTAGEM COMPETITIVA, que venha a gerar o fortalecimento de sua 

posição mercadológica6. 

Kotler7 ressalta, entretanto, a necessidade de um equilíbrio entre a "orien

tação para o concorrente" (que, exacerbada, induz a empresa a adotar um padrão de reação 

às ações dos concorrentes, ao invés do desenvolvimento de uma estratégia própria) e a 

"orientação para o consumidor" (onde a empresa centra toda sua atenção na análise de 

benefícios e atributos valorizados pelo consumidor, podendo, entretanto, ser vencida por 

um concorrente mais ágil). Este equilíbrio resulta na prática de uma "orientação para o 

mercado". 

c. MODOS DE FORMULAR UMA ESTRATÉGIA 

Mintzberg8 descreveu três formas pelas quais uma empresa pode formular 

sua Estratégia, denominadas por ele de: "empresarial", "de adaptação" e "de planejamento". 

No modo EMPRESARIAL, o dono ou um líder forte centraliza o poder 

decisório e formula a Estratégia de modo intuitivo, confiado em suas próprias experiências 

e julgamentos, resultando em uma rota empresarial descontinuada, ou melhor, aos saltos, 

quando vista sob uma perspectiva histórica, mudando de direção à medida que o decisor 

visualiza uma oportunidade de obter uma vantagem competitiva. 

Quando a empresa segue uma orientação DE ADAPTAÇÃO, ela simples

mente reage a cada situação surgida, e sua rota estratégica é composta de "passos tímidos, 

curtos e desarticulados "9, tendendo a andar em círculos. 

6 PORTER, Michael E. - Estratégia Competitiva: técnicas para análise de Indústrias e da 
concorrência, Rio de Janeiro, Campus, 1986. 

7 KOTLER, Philip - Administração de Marketlng: Análise, Planejamento, Implementação e 
Controle, tradução da 6º edição de 'Marketing Management: analysis, planning, 
lmplementation and control', São Paulo, Atlas, 1991. 

8 MINTZBERG, Henry- Strategy Making In Three Modes, Californla Management Review, 
ano 16 n. 2 (inverno de 1973), In: STONER, James A F.- Administração. Prentice-Hall do 
Brasil, 1985. 

9 MINTZBERG, H.- Strategy ... , in STONER, J.- Administração, ... VIde nota anterior. 
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O método DE PLANEJAMENTO para a formulação de Estratégias Empre

sariais adota um processo sistemático e racional de tomada de decisões, a partir de uma 

análise ambiental e dos recursos da organização, que se transforma em uma linha de ação 

direta e coerente com os objetivos colimados. 

Corroborando este ponto de vista (assim como a síntese de Estratégia, 

anteriormente explicitada), KotlerlO afirma: "o planejamento estratégico é uma metodolo

gia gerencial, que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando 

maior grau de interação com o ambiente". 

A partir desta assertiva, Vasconcellos Filho 11 elaborou um quadro deno

minado Comportamentos Opcionais da Organização Perante o Contexto Ambiental, que 

adaptamos no quadro 01 abaixo: 

QUADRO 1 

CONSEQÜÊNCIAS DE DIFERENTES GRAUS DE INTERAÇÃO EMPRESNAMBIENTE 

INTERAÇÃO => COMPORTAMENTO => CONSEQÜÊNCIAS NO TEMPO 

negativo não adaptativo/inovador curto prazo => EXTINÇÃO 

neutro reagente/adaptativo médio prazo => ESTAGNAÇÃO 

positivo reagente/inovador longo prazo=> DESENVOLVIMENTO 

(Adaptado de Vasconcelos Filho- Vide nota 11) 

2.1.2. SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

Planejar é, então, a principal habilidade que uma empresa pode desenvolver 

frente às mudanças ambientais, para não apenas reagir (adaptando-se de forma pa~siva) e 

10 KOTLER, Philip- Corporate Strategy: new role for marketers. Marketing News, citado em 
VASCONCELLOS Filho, Paulo de- Afinal, o que é Planejamento Estratégico, 'ir'l--
----- & MACHADO, Antonio de M. V.- Planejamento Estratégico: formulação, 
Implementação e controle, Rio de Janeiro, Uvros Técnicos e Científicos, 1979. 

11 VASCONCELLOS Filho, Paulo de- Afinal, o que é Planejamento Estratégico, in--
----- & MACHADO - obra citada na nota anterior. 
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sim agir ativa e criativamente: a resposta aos desafios ambientais é dada por um conjunto 

de ações e programas implementáveis, que visam melhores posicionamentos da empresa, 

quanto à lucratividade, rentabilidade e competitividade, tanto no curto como no longo prazo. 

O primeiro tipo de instrumento utilizado para o planejamento empresarial 

foi a realização de orçamentos de receitas e custos anuais, a serem considerados como 

metas a atingir, pelas várias áreas funcionais da empresa. O processo de orçamentação 

evoluiu através dos anos, desenvolvendo-se técnicas tais como orçamentos flexíveis e com 

base zero, ou um pouco mais relacionados com os objetivos estratégicos da empresa, na 

Administração por Objetivosx. 

Os controles financeiros visavam, a princípio, somente pressionar a orga

nização a atingir as metas estipuladas, tendo-se revelado, posteriormente, um mecanismo 

de mensuração de receitas, despesas e, conseqüentemente, dos lucros de cada área admi

nistrativa, dando origem à abordagem dos centros de responsabilidade, cujo conceito, por 

sua vez, evoluiu para as atuais Unidades Estratégicas de Negócios- VENs. 

Na fase seguinte, do Planejamento de Longo Prazo, o processo adotou uma 

visão um pouco mais abrangente, pelo menos em termos de horizonte temporal, exigindo 

uma projeção das tendências ambientais para a fixação de metas desafiadoras, traduzidas 

por objetivos, programas e orçamentos para um número variado de anos, tendo como 

ponto de partida a previsão de vendas. 

Nesta fase pré-estratégica, a ênfase total ainda é somente no objetivo de 

lucro, que é de inegável importância, mas cuja constante busca a curto prazo pode, como 

alertado por HAX & MAJLUF12, conflitar com interesses estratégicos de prazos mais 

longos, pois sem uma articulação clara com a estratégia competitiva global da empresa 

(ou sem que as diretrizes que a orientam sejam perfeitamente compreendidas e intemali

zadas por todos os componentes da organização), orçamentos e controles financeiros não 

têm sentido, podendo, inclusive, levar a resultados globais indesejáveis. 

À medida que a complexidade do ambiente cresce, com o acirram~nto da 

concorrência e aumento no índice de novidade, cresce também a necessidade de ferramen-

x PARSON, Mary Jean & CULUGAN, Matthew J.- Planejamento: de Volta às Origens, Sõo 
Paulo, Best Seller, 1988. · ' 1 

12 HAX. Arnoldo C. & MAJLUF, Nicolas S. - Strategic Management: An lntegrative Perspectiva, 
Prentice-Hall, lnç .• Englewood Cliffs, Nova Jersey, 1984. 
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tas mais adequadas ao planejamento, que possibilitem às empresas anteciparem-se às 

mudanças, adotando uma postura estratégica. 

A primeira das ferramentas desenvolvidas foi o Planejamento Estratégico. 

GUP13 sugere uma metodologia para que o pensamento estratégico desabroche, através 

da formulação por parte dos dirigentes da empresa, das três questões-chave, conforme o 

quadro abaixo: 

Quadro 02 

METODOLOGIA PARA DESABROCHAR O PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

QUESTÕES-CHAVE 

Onde estamos indo? 

Qual é o meio ambiente? 

Como chegaremos lá? 

PASSOS P/ OBTER RESPOSTAS 

. determine a MISSÃO empresarial; 

. defina o escopo de operações; 

. estabeleça objetivos específicos. 

. auditoria interna à empresa; 

. análise ambiental; 

. determine ameaças e oportunidades; 

. avalie alternativas. 

. estabeleça a Estratégia; 

. elabore planos de contingência; 

. desenvolva programas de ação (inclua revisão) 

. implemente a ação administrativa. 

(Sistematizado com base em GUP, Benton - Vide nota 13) 

Este autor ressalta, ainda, a definição de missão empresarial como'~ 'h-tais 

importante decisão no processo de planejamento, pois que dita a natureza da empresa, bem 

como seus limites de crescimento, enquanto que a área de abrangência, além do sentido 

geográfico, também diz respeito ao mercado-alvo e ao mix de produtos. 

13 GUP, Benton E.- Guide to Strategic Planning, McGraw Hiil Book Companing, New York, 1980. 
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A análi:;e ambiental sugerida pela 2ª questão-chave deve ser desenvolvida 

em relação ao ambiente interno à empresa (para detectar os pontos fortes e fracos da 

organização), assim como devem ser avaliados os diversos fatores do macroambiente em 

que a empresa opera, observando-lhes a tendência, se favoráveis ou não à organização, já 

que estes fogem ao controle da empresa. 

Através da análise conjunta dos pontos fortes e fracos da empresa e da 

tendência favorável ou desfavorável dos fatores ambientais, chega-se à identificação de 

oportunidades ou ameaças mercadológicas; a seguir, deverão ser buscadas alternativas, 

tanto para superar as ameaças como para aproveitar as oportunidades. 

Para cada alternativa, em separado, realiza-se um estudo de viabilidade 

completa, em moldes mercadológicos e financeiros, e aquelas viáveis devem, ainda, ser 

examinadas em relação ao portfólio da empresa, para verificar a existência de sinergias e 

quais os efeitos da adoção daquela alternativa sobre o risco e o nível de retomo da firma 

como um todo. 

Neste ponto, deve-se ter uma perfeita noção da distância real entre a 

posição em que a firma se situa e aquela desejada. Conforme este dado, os objetivos 

iniciais devem ser revistos ou parte-se para a elaboração de programas de ação apropria .. 

dos, que serão diferentes de acordo com o objetivo a ser atingido e sua área. 

Para que as estratégias se transformem em ação empresarial, é necessária a 

confecção de planos operacionais, que devem detalhar, inclusive as responsabilidades de 

cada área e a forma de acompanhamento. Em geral, esses planos partem da análise 

ambiental e do ramo do negócio, e da previsão de vendas, e são passados à área de 

Planejamento para compatibilização, análise do impacto de cada um sobre as demais áreas 

e para estimativas de custos e capital necessário. O plano global resultante deve ser 

contínua ou periodicamente acompanhado e revisado, se necessário. 

Tendo em vista os muitos pontos comuns e as pequenas divergências entre 

as diversas outras metodologias encontradas na bibliografia consultada, a estrutura acima 

pode ser representativa do processo de planejamento estratégico. 

Ansoffl4, um dos principais estudiosos da evolução da Estratégia Empre!. 

sarial, descreve os desafios ambientais sucessivamente alterados, por que têm passado as 

14 Em lmplanting Strategic Management (nota 8), Ansoff dá destaque maior aos desafios 
que moldaram o desenvolvimento empresarial. embora as Idéias centrais já estivessem 
expressas em Corporate Strategy (nota 1 0) e se encontrem também em AdministraÇ'ão 
Estratégica, São Paulo, Atlas, 1983- tradução de Strategic Management (1978). 
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empresas americanas, classificando-as em três "eras" (da produção em massa, do marke
ting em massa, e a pós-industrial); as empresas e a ciência da Administração responderam 

com sistemas administrativos cada vez mais sofisticados, na busca de adequarem-se, 
eficientemente, ao crescente nível de turbulência ambiental. 

Outros autores têm mostrado análises similares à de Ansoff, entre os quais 
citamos especialmente Hax & Majlufl5 e Gluck et alii16, resultando na fixação de quatro 

estágios na evolução do processo de planejamento empresarial. 

Buscou-se, então, dar à empresa ou corporação a capacidade de ter reflexos 
em função das rupturas nos ambientes dos quais ela está próxima, para o que é necessário 

que a organização seja flexível o bastante. "O uso inovador da noção de experiência" ... 
"toma-se cada vez mais o elemento de base de um sistema de valor para gerir a mudança: 
a administração estratégica" 17. 

A partir da década de 70, a velocidade das mudanças ambientais têm se 
acelerado. As novas tecnologias têm contribuído, sobremaneira, para que as mudanças se 

processem num ritmo cada vez mais rápido. Este elevado nível de turbulência que tem 
caracterizado o fim do século XX foi conceituado por Alvin Toffler18 como "A Terceira Onda". 

Em raciocínios semelhantes, Robert Reichl9 e John Naisbitt20, em seus 
livros, citam novos desafios e nos falam da chegada, nesta passagem de século, de novas 
"eras": a era da Informação, associada à era do Capital Humano, o que virá a requerer 
nova evolução dos sistemas administrativos. 

O Quadro 03 relaciona cada era ao seu sistema administrativo e suas 

características principais: tipo de planejamento, sistema de valores, problemas e vanta
gens. Ressalte-se, ainda, que o planejamento estratégico diz respeito às ações do presente 
que terão efeito no futuro da organização e que considerando que as empresas diferem 
entre si, resultando em diferentes necessidades, e que o sistema de planejamento deve ser 
apropriado à complexidade da empresa e à sua cultura organizacional, os autores citados 
afirmam haver empresas que se situam nos vários estágios evolutivos do planejamento. 

15 HAX. Arnoldo C. & MAJLUF. Nlcolas S.- Strateglc ... VIde nota 12. 
16 GLUCK. Frederic W. et alil - Administração e Vantagem Competitiva - Negócios em 

Exame. São Paulo. Editora Abril. 25/03/81 -título original: "Strateglc management for 
competitiva advantage·. Presldent and Fellows of Harvard College (1981). 

17 HARLÉ. E. et alil - Comment adapter I' entreprise à I' evolution des marchés - Programa 
Uvros Sumarizados. São Paulo. Círculo do Uvro. 1990. 

18 TOFFLER. Alvin- A Empresa Flexível. Rio de Janeiro. Record. 1985. As ondas anteriores. 
segundo o autor. teriam sido a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. nessa ordem. 

19 REICH. Robert- A Próxima Fronteira Americana. Rio de Janeiro. Record. 1983. 
20 NAISBITT. John- Macrotendênclas. Usboa. Editorial Presença. 1988. Ver também-
-------& ABURDEN Patrícia- Relnventar a Empresa. Usboa. Editorial Presença. 
1987. 
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QUADR003 
SINOPSE DO PROCESSO EVOLUTIVO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

FASES/ERAS ESTÁGIOS/CARACTERÍSTICAS 

PRODUÇÃO . Sist. Adm. : administração por controle de desempenho. 
p 

. Planejamento: orçamentação e controle financeiros. 
R 
É EM . Sist. Valores: cumpra o orçamento; siga o manual. 
. . Problemas: promove a miopia estratégica e desarticulação das diversas áreas . 
E . Vantagem: desenvolveu métodos de monitoração. 
s MASSA 
T 
R 
A 
T . Sist. Adm. : administração por objetivos e por extrapolação. 
É . Planejamento: planejamento a longo prazo. 
G MARKETING 

I 
. Sist. Valores: projete o futuro. 

c . Problemas: planos inflexíveis, assume que futuro seréi. igual ao passado. 
A . Vantagem: preocupação com ambiente; ampliação do horizonte temporal. 

1-

. Sist. Adm. : administração por antecipação mudança; análise interna 
EM (pontos fortes e fracos) e externa (ameaps e oportunidades) . 

. Planejamento: estratégico empresarial e corporativo. 
E . Sist. Valores: pense estrategicamente: avalie alternativas e aloque 

eficazmente recursos . 

s . Problemas: sistema excessivamente burocrático: inflexível, lento. 
Fórmulas simplistas. Falta de integração entre estratégia e 

T 
MASSA 

operacionalização. 
Vantagens: SALTO QUALITATIVO: diretrizes estratégicas, novas técnicas de 

análise, estratégias genéricas. 
R 

A 

PÓS-
. Sist. Adm. : Administração Estratégica. Administração por respostas 

T 
rápidas/flexíveis. 

. Planejamento: visão estratégica exploratória; integrado em todos os níveis. 
INDUS· . Sist. Valores: coordene todos os recursos para obter vantagem competitiva. 

É . Problema: difícil implementação, choque com cultura organizacional, falsa 

TRIAL participação. 

G Vantagens: maior flexibilidade, maior integração. 

I DAINFOR-

. Sist. Adm. : administração reática, flexível e mobilizadora . 

c MAÇÃO/DO 
. Planejamento: participativo; projeto compartilhado. 
. Sist. Valores: humanize a empresa; seja criativo . 
. Problemas: ainda teoria, sem operacionalização definida, alta resistência : 

A CAPITAL empresarial. 
. Vantagens: clima de trabalho ideal; aumento da Vantagem Competitiva. 

HUMANO 

( Elaborado a partir dos autores citados neste tópico. ) 
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2.1.3. ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E MARKETING ESTRATÉGICO 

a) CONCEITOS 

A administração estratégica surgiu para superar algumas deficiências ine

rentes à implementação dos planos elaborados, pelo envolvimento de todos no planeja

mento, pois todas as áreas funcionais da empresa devem estar aptas a uma adequada 

atuação frente a novas condições, buscando uma crescente otimização. Os autores estuda

dos apontam poucas diferenças no planejamento em si. 

Apesar das inter-relações dos conceitos de Administração Estratégica e de 

Marketing Estratégico, Gardner21 afirma que a Administração Estratégica é muito mais 

abrangente do que o Marketing, pois que diz respeito ao delineamento das diretrizes 

fundamentais da empresa, as quais norteiam suas políticas, programas e ações, direcionan

do-as para os objetivos pretendidos. 

Este enfoque que deve permear a organização em todos os níveis hierárqui

cos, todos os setores e áreas (marketing inclusive), formando um processo contínuo e 

integrado de análise e replanejamento, que permita uma maior reatividade empresarial 

frente às constantes mutações em seu ambiente interno e externo, visando dotar a empresa 

de uma maior competitividade global, para maior efetividade no atingimento de seus 

objetivos de longo prazo. 

Assim, Marketing Estratégico é a Administração Estratégica das atividades 

e elementos de Marketing, sempre orientado para a obtenção de uma vantagem competi

tiva que assegure à empresa um melhor posicionamento mercadológico a longo prazo, 

contribuindo, com isto, para a consecução dos objetivos organizacionais. 

Já "o processo de administração de marketing consiste em analisar oportu

nidades de marketing, pesquisar e selecionar mercados-alvo, desenvolver estratégias de 

marketing, fazer planos de marketing e organizar, implementar e controlar o esforço de 

marketing. "22 

21 GARDNER. David & THOMAS. Howard- Strategic ... Vide nota 1. 
22 KOTLER. P.- Administração de Marketing ... Obra citada na nota 7. 
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b. INTER-RELACIONAMENTO: ADMINISTRAÇÃO E MARKE

TING ESTRATÉGICOS 

Biggadike23 aponta o constante entrosamento e até similaridade da Admi

nistração Estratégica com a administração e o planejamento que a área de Marketing já 

desenvolvia. Afirma que isso decorre dos aspectos abaixo: 

a) objetivos comuns: rentabilidade, lucratividade e sobrevivência da empre

sa a longo prazo; 

b) vários conceitos originários de Marketing e incorporados pelos estudio

sos de Estratégia, mormente: a orientação para o mercado, a segmentação, o posiciona

mento, o ciclo de vida do produto; e 

c) grande inter-relacionamento existente entre segmentação, posicionamen

to, relação mercado/produto e a definição da Missão Empresarial. 

ABELL24 assume uma opinião parecida com a acima, embora aponte 

maior similaridade entre Administração e Marketing Estratégico, pois cita quatro conjun

tos de decisões relacionadas: 

"defining the business, determining the mission of the business, formula

ting funcional strategies and budgeting". 

Esse renomado teórico prossegue, efetuando a distinção entre Plano Estra

tégico de Marketing e Plano de Marketing, e o faz de forma incisiva, reforçando a idéia 

de que o Marketing Estratégico faz parte da Administração Estratégica: 

"A strategic market plan is not the same, therefore, as a marketing plan; it 

is a plan of all aspects of an organization strategy in the market place. A marketing plan, 

in constrast, deals primarily with the delineation of target segments and the product, 

communication, channel, and pricing policies for reaching and servicing those segments -

the so-called marketing mix". (grifos nossos) 

23 BIGGADIKE. E. Ralf - The Contributions of Marketing to Strategic Management. Academy 
of Management Review. (6, out/81). in GARDNER. David & THOMAS. Howard- Strategic ...• 
obra citada na nota 1. 

24 ABELL. Derek F.- Strateglc Market Planning: problems and analytical approaches. 
Englewood Cliffs. Prentice-Hall. 1979. 
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Com referência ao Plano de Marketing, Cobra25 afirma: 

"O plano de Marketing é um conjunto de ações táticas de marketing que 

devem ser atreladas ao planejamento estratégico da empresa". " ... ele deve constituir-se 

num roteiro dinâmico de procedimentos coerentes com os objetivos estratégicos." 

Kotler26, por sua vez, ressalta que os "planos de marketing diferem de 

planos estratégicos de negócio", pois focalizam com maior proximidade uma relação 

produto/mercado e direcionam e coordenam o esforço de marketing para realizar os 

objetivos dos produtos naquele mercado. Contudo, este estudioso aponta uma grande 

interação entre planejamento de marketing e planejamento estratégico, através da figura 

abaixo, que reproduzimos: 

Figura 01 
RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO DE MARKETING E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

DEPTº DE MARKETING I DEPTº DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,. 1. Inputs do dept2 de 2. Análise de Planejamento 

Marketing Estratégico 

~ 

I 4. Planos de Marketing I I 3. Metas da Unidade de Negócio I 
1 

I 5. Execução de Marketing I I 6. Avaliação de Resultados I 
I 

(Reproduzido de KOTLER, Philip - Administração ..• Vide notas 26 e 7) 

c. A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A eficácia e eficiência do processo do planejamento estratégico relaciona

se diretamente a duas dimensões essenciais: atenta vigilância ao ambiente externo, que 

conduz à identificação de oportunidades e ameaças (decorrentes de forças não controláveis 

pela empresa); e o uso criativo dos recursos internos à organização (de pontos fortes e 

pontos fracos), oriundos da avaliação da estratégia atual. 

25 COBRA. MARCOS- PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING, São Paulo, Atlas, 29 edição, 1989. 
26 KOTLER. P.- Administração de Marketing ... Obra citada na nota 7. 
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A formulação de Estratégias, que deverão ser adequadas à cultura organi

zacional, dependerá então da análise conjunta desses fatores, de sorte a orientar a empresa 

a tirar proveito das oportunidades ambientais e de seus pontos fortes, tentar neutralizar as 

adversidades e reforçar seus pontos fracos internos, ao mesmo tempo em que tentará 

atingir os pontos vulneráveis de seus concorrentes. 

O processo de elaboração do plano estratégico de marketing e sua interação 

com o processo do planejamento estratégico empresarial foi bem ilustrado por JAIN27 na 

figura 02 que reproduzimos na pág. 24. 

Para Marcos Cobra28, o planejamento estratégico para o direcionamento do 

marketing pode ser descrito através de sete passos: 

"1º Passo - Definição da: Missão Corporativa; da Filosofia Gerencial; do 

Negócio da Empresa (hoje e daqui a 5 anos). 

2º Passo - Definição de Produtos/Serviços. 

3º Passo - Avaliação de Recursos: Humanos; Financeiros; Tecnológicos; 

Organizacionais; Sinergias; Força motriz. 

4º Passo - Definição da Estratégia Competitiva: Diferenciação Tecnológi

ca; Condições econômico-financeiras; Capacidade Gerencial; Ce

nário: atratividade ambiental; Portfólio de Produtos; Imagem de 

Marca; Barreira à Entrada. 

5º Passo - Avaliação da Força e Fraquezas I Ameaças e Oportunidades; 

Vantagens Competitivas/ Fatores-Chaves de sucesso. 

6º Passo - Formulação de Estratégias Operacionais e Funcionais. 

27 JAIN, Subhash C.- Marketing Planning & Strategy, CincinnatL South-Western Publishing 
Co, 2º ed., 1985, in REIDENBACH, Eric R. & PITIS, Robert E.- BANK MARKETING: a guide 
to strategic planning, Englewoog Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1986. 

28 COBRA, Marcos - PLANO ESTRATEGICO DE MARKETING. Vide Nota 25. 
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Figura 02 
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COM ÊNFASE EM MARKETING 
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7º Passo - Formulação de Planos Táticos/Operacionais: Plano de Produção; 

Plano de Materiais; Plano de Finanças; Plano de Marketing: 

Planos de Vendas, propaganda, promoção, distribuição etc." 

Embora no conjunto concordemos com o autor, a seqüência nos pareceria 

mais adequada se o 5º Passo precedesse ao 4º, vez que, no nosso entender, a avaliação 

dos pontos fortes e fracos, das ameaças e oportunidades, das vantagens competitivas e dos 

fatores-chaves de sucesso é um requisito para a formulação de boas estratégias competitivas. 

Conforme podemos observar, o processo de formulação de planos estraté

gicos de Marketing segue, com pequenos ajustes, o mesmo processo geral do planejamen

to estratégico. Se nos guiarmos pelos conceitos de Corporação e Unidades Estratégicas de 

Negócios (Strategic Business Units- SBU), adaptando-o, cada área funcional seria uma SBu29. 

Hax & Majluf30 comentam que a metodologia para a formulação do plano 

estratégico, em cada SBU, é balizada pelas diretrizes globais adotadas pela Corporação, 

ao formular sua Estratégia e que cada SBU realiza processo similar de análise interna e 

externa, sendo que: 

- a análise externa, para esses autores, deve objetivar identificar o grau de 

atratividade do negócio, através da determinação dos atuais e futuros fatores de impacto 

sobre a SBU (forças externas); dos fatores-chave de sucesso no negócio; e das atuais e 

futuras oportunidades e ameaças relativas à SBU; 

- a análise interna deve ser mais detalhada e profunda em relação aos 

recursos visando dimensionar os pontos fortes e os fracos da SBU frente à concorrência 

(implica em identificar o concorrente mais forte; determinar fatores críticos para o suces

so; identificar os pontos fortes e fracos da SBU em relação a cada concorrente e à indústria). 

d. IMPLICAÇÕES DE ALGUNS CONCEITOS E INSTRUMENTOS 

DE MARKETING NA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS GE

NÉRICAS 

29 Para detalhes das características da SBU, vide FISCHMANN, Adalberto A. & SANTOS, 
Sílvio A - Uma Aplicação de UEN - Unidades Estratégicas de Negócio - na Formulação 
do Planejamento Estratégico, Revista de Administração IA-USP, 17 n.3, São Paulo, USP, 1982. 

30 HAX, Arnold C. & MAJLUF, Nicolas S.- Strategic ... Vide nota 12. 

25 



Clareza, objetividade e praticidade são algumas das vantagens de técnicas 

de análise desenvolvidas originalmente como ferramentas de marketing, citadas no que se 

refere à realização da análise cruzada entre o ambiente externo e o interno, quer visando 

o aproveitamento de oportunidades de mercado, quer para priorizar a alocação dos recur

sos existentes. 

Um dos instrumentos mais destacados é a análise de portfólio. Em essência, 

essa técnica consiste em posicionar um ou mais negócios numa matriz, conforme suas 

próprias forças competitivas, em um eixo, e algum aspecto relevante daquele ramo ou 

indústria no outro eixo; as três abordagens mais populares são: a Matriz da participação 

da empresa no mercado X crescimento do mercado global, criada pelo Boston Consulting 

Group (BCG); a Matriz de McKinsey ou das vantagens competitivas X atratividade ramo; 

e a abordagem desenvolvida por Arthur D. Little, Inc, relativa ao Ciclo de Vida X 

posições competitivas31. 

A Análise de portfólio contribuiu para o estabelecimento de um conjunto 

de estratégias naturais ou genéricas, a serem escolhidas por cada empresa, de acordo com 

sua posição na matriz. 

A partir da matriz de BCG, MacMillan32 elaborou as seguintes estratégias: 

. de crescimento- com agressividade; 

gradualmente; ou 

seletivamente; 

. de manutenção - com agressividade ou seletividade; 

. de provar a viabilidade; 

. de desinvestimento; e 

. de concorrer incomodamente, sob constrangimento. 

31 HAX. Arnoldo C. e MAJLUF. Nlcolas S. - Strategic ... Vide nota 12. 
32 MACMILLAN. lan C.- Seizing Competitiva lnatiativa. The Journal of Business Strategy, 

Boston, Spring. 1982. In HAX & MAJLUF -obra citada na nota 12. 
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Outro conjunto de estratégias genéricas foi proposto por Arthur D. Little, 

Inc.33 envolvendo seis categorias principais, conforme o propósito da estratégia: estraté

gias de marketing; estratégias de integração; estratégias de exportação; estratégias logísti

cas; estratégias de eficiência e de simples manutenção. 

Segundo Porter34, a partir da análise das cinco forças - concorrentes na 

indústria, entrantes potenciais, substitutos, fornecedores e compradores - que dirigem o 

ambiente-tarefa (ramo específico) e de seus recursos, é que a empresa deve escolher a 

postura mais adequada, entre as alternativas básicas: ENTRAR (em um novo ramo/ 

negócio); PERMANECER (crescer/manter o posicionamento atual); ou SAIR (do ramo/ 

negócio atual). 

Para cada uma das alternativas acima, os teórico:; de Estratégia Competitiva 

(ou Empresarial) sugerem uma série de estratégias passíveis de utilização. 

A ênfase dos estudos, entretanto, tem const<mtemente recaído sobre as 

Estratégias de crescimento. Implícito aí está o pressuposto de que o crescimento conduz, 

obrigatoriamente, a empresa a uma maior lucratividade, sendo significativo o fato de que 

estes estudos tiveram início no ambiente de constante crescimento da economia americana 

do pós-guerra. 

Kotler35, por exemplo, destaca três classes de estratégias de crescimento 

que, na realidade, se transformam em nove alternativas: 

a) CRESCIMENTO INTENSIVO- aproveitamento de oportunidades pre

sentes na relação atual produto/mercado, por: 

. maior penetração de mercado (esforço de marketing mais agressivo); 

. desenvolvimento de mercado (introdução dos produtos atuais em novos 

mercados); ou 

33 De acordo com HAX & MAJLUF - obra citada na nota 12. 
34 PORTER. Michael E. - Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. Vide nota 6. 
35 KOTLER. Philip - Marketing - Edição Compacta. traduzida da 3a. ed. de "Marketing 

Management". Vide nota 4. 
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. desenvolvimento do produto (modificações/aperfeiçoamentos dos produ

tos atuais para o mercado atual); 

b) CRESCIMENTO INTEGRADO - aproveitamento de oportunidades exis

tentes em seu atual sistema de marketing (ou ambiente-tarefa), mas fora da própria 

empresa, ou seja: 

. em relação aos seus fornecedores (integração para trás); 

. a seus canais de distribuição (integração para frente); ou 

. a seus concorrentes (integração horizontal); 

c) CRESCIMENTO DIVERSIFICADO - aproveitamento de oportunidades 

fora da atual relação produto/mercado e dos demais componentes sistema de marketing da 

empresa. Pode ocorrer: 

com aproveitamento de sinergias com os produtos atuais (diversificação 

concêntrica); 

. com o seu atual segmento de mercado (diversificação horizontal); 

representando a busca de maior lucratividade global, sem nenhum rela

cionamento sinergético com os atuais mercados, tecnologia e produtos, 

como pela adição de atividades anticíclicas ou financeiramente atrativas 

(diversificação conglomerada). 

Os conceitos de Curva de Experiência e de Segmentação de Mercado 

também influenciaram fortemente Kotler36, no estabelecimento de Estratégias Genéricas37, 

pois encontram-se subjacentes à decisão prévia sobre como a empresa encarará seu 

mercado- se distinguirá ou não seus segmentos -: 

36 KOTLER. Philip - Marketing ... Obra citada na nota 4. 
37 A análise das implicações de conceitos de Segmentação e CuNa de Experiência na 

formulação de estratégias baseou-se em ABELL. Derek F. - Strategic Market Planning ... 
(Vide nota 24) e em WEITZ. Barton A. & Wensiey. Robin - Strategic Marketing. Kent 
Publishing, Boston. 1984. 
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- caso negativo, decidir-se-á por uma Estratégia de Liderança no Custo 

Total, tentando atingir o mercado com um só produto, baseado em preços baixos a partir, 

obviamente, de custos igualmente baixos ou decrescentes; 

- caso positivo, a empresa decidirá ainda se concentrará seu esforço mer

cadológico em apenas um deles (Estratégia de Concentração) ou se efetuará modificações 

em seu marketing-mix de acordo com os segmentos-alvo (Estratégia de Diferenciação). 

Outra demonstração de implicações estratégicas do conceito de Segmenta

ção é também encontrado em Kotler38, ao tratar da postura competitiva a ser adotada pela 

empresa que detém participação minoritária no mercado. Segundo este autor, ela deve 

buscar obter uma vantagem diferencial frente ao mercado, a partir de uma ampla análise 

interna e de seu ambiente, mercado e estratégias dos concorrentes. 

Este diferencial competitivo, continua Kotler, pode ser obtido através de 

uma inovação no produto; da descoberta de um nicho de mercado que não esteja sendo 

satisfatoriamente atendido e a conseqüente adequação e concentração de seu esforço de 

marketing; de uma melhoria/inovação do sistema de distribuição; ou de uma melhor 

estratégia de comunicação e promoção. 

Porter39 também sofre influência dos conceitos de Segmentação e Curva 

de Experiência, de modo semelhante a Kotler, ao afirmar: 

"Ao enfrentar as cinco forças competitivas, existem três abordagens gené

ricas, potencialmente bem sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria: 

1. liderança no custo total 

2. diferenciação 

3. enfoque." 

38 KOTLER. Philip- Marketing ... Obra citada na nota 4. 
39 PORTER. Mlchael E.- Estratégia Competitiva ... Vide nota 6. 
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PARTE 2 ·REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2. O MARKETING BANCÁRIO 

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO MARKETING BANCÁRIO 

Uma das várias definições de Marketing enunciadas por Kotlerl afirma: 

"Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, 

através dos processos de troca". 

Analisando-se o conceito acima um pouco mais detidamente e sob a ótica 

da Estratégia Empresarial, podemos perceber, subjacente à "orientação para marketing"2, 

a intenção de satisfazer às necessidades e desejos não só do consumidor, mas também da 

empresa vendedora, pois afinal, o valor estipulado para a permuta, supõe-se ser o preço 

que ambos têm como justo. 

Caracterizaremos, neste capítulo, o Marketing Bancário como um campo 

especial de Marketing, para o que inicialmente, confrontaremos as semelhanças e diferen

ças existentes entre o Marketing de Produtos Físicos e o Marketing de Serviços e, em 

seguida, entre este e o Marketing Bancário. 

a. O MARKETING DE SERVIÇOS FRENTE AO MARKETING DE 

PRODUTOS FÍSICOS 

A imediata ligação que a maioria do público leigo faz do próprio termo 

"Marketing" com Propagandas ou assim como com Vendas (ou visão de curto-prazo) que 

prevaleceu durante muito tempo no mundo dos negócios, ainda faz com que a atividade 

1 KOTLER, Philip - Marketing • Ed. Compacta, tradução da 3a. edição de Marketing 
. Management. São Paulo, Atlas, 1980. 
2 KOTLER (obra citada na nota anterior) define vários estágios evolutivos, mas não 

necessariamente cronológicos, do uso de Marketing pelas empresas, chegando ao 
"novo conceito de Marketing•, orientado para o bem-estar da sociedade a longo 
prazo, em contraposição à "orientação para a produção', "orientação para vendas' e 
"orientação para o mercado". REIDENBACH, Eric R. & PITTS, Robert E., em BANK MARKETING: 
a guide to strategic planning (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1986), também discutem 
esta evolução, de modo similar. Notar o paralelo que se pode traçar com as "eras" de 
Ansoff, vistas no tópico 1 deste referencial. 
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de marketing seja vista como manipulativa3, o que se constitui um obstáculo à sua 

aceitação por empresas e por profissionais do setor terciário da economia. 

Toledo4 detectou uma tendência da literatura de tratar o Marketing de 

Serviços como "um apêndice" do Marketing de bens físicos (industriais ou de consumo), 

"quando, na realidade, existem vários elementos diferenciadores entre eles, os quais 

justificariam uma abordagem em separado", enquanto Meidan5, ao referir-se ao célebre 

artigo de Levitt "Miopia em Marketing", faz uso da palavra "ironia" pelo fato de que 

justamente o ponto de partida para a adoção de um conceito mais abrangente e um 

enfoque estratégico no Marketing Industrial tenha sido calcado em exemplos de empresas 

de serviços. 

Ratificando, Kotler6 expressa a necessidade de não se limitar o conceito de 

produto (no marketing-mix) a objetos físicos, quando afirma que "qualquer coisa capaz de 

prestar um serviço, isto é, de satisfazer a uma necessidade, pode ser chamada de produto" 

e que "o ponto mais importante de um produto é o serviço que ele presta" (conceito 

ampliado de produto). 

Expressando posicionamentos semelhantes ao de Toledo, outros autores 

apontam a existência nos serviços de alguns aspectos que lhes são intrínsecos e que 

forçam uma adaptação dos instrumentos originalmente desenvolvidos para a administração 

de marketing de bens físicos, quanto ao uso, ou pelo menos, quanto à sua intensidade 7. 

Os aspectos destacados muitas vezes se repetem ou se desdobram, confor

me a ênfase de cada autor, mas podem ser resumidos a três variáveis básicas: alto grau 

de intangibilidade, produção e consumo simultâneos e grande heterogeneidade. 

O primeiro aspecto - a INTANGIBILIDADE - é geralmente o mais desta

cado e foi por muitos considerada· como a maior característica dos serviços. Rathmen8, 

entretanto, logo alertou que essa não é uma característica exclusiva, pois que a maioria 

3 KOTLER, Phillp & BLOOM, Paul N. - Marketing para Serviços Profissionais, São Paulo, Atlas, 
1988. Traduzido de Marketlng Professional Services (1984). 

4 TOLEDO, Geraldo Luciano - Marketing Bancário: análise, planejamento e Processo 
Decisório. São Paulo, Atlas, 1978. 

5 MEIDAN, Artur- Bank Marketing Management, London, MacMillan Publishers, 1984. 
6 KOTLER - obra citada na nota 1. 
7 TOLEDO, Geraldo L.- Marketing Bancário ... Vide nota 4. 
8 RATHMELL, John M.- "What ls Meant by Servlces?" Journal of Marketlng, vol. 30 (out/1966). 
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dos bens têm natureza mista, com o que, posteriormente, outros autores concordaram. 

Johnson9, por exemplo, fixa o percentual de 50% da natureza do valor total como limite 

para a classificação de um produto como tangível ou intangível. 

O elevado grau de intangibilidade tem repercussões negativas consideráveis 

sob a ótica mercadológica: dificuldade de descrição precisa, impossibilidade de apelos 

promocionais dirigidos aos sentidos (demonstrações, amostras), dificuldade de formação 

de imagem e de avaliação; contudo, essa característica permite maior uso de criatividade 

e o registro indelével das emoções/sensações proporcionadas pelo serviço, quando intensas lO. 

A SIMULTANEIDADE ENTRE PRODUÇÃO E CONSUMO acarreta a 

impossibilidade de estocagem (que implica em conseqüente "venda de promessa"), a 

perecibilidade, a perda de oportunidades de negócios e a flutuação na demanda (com 

épocas de picos e outras de pouca demanda), o que vem a exigir maior capacidade de 

previsão e planejamento por parte das empresas ou profissionais de serviços. Beyrodt 11 

ilustra bem as conseqüências dessa característica, citando o caso dos transportes urbanos, 

ora lotados ora seguindo sua rota praticamente vazios. 

O terceiro aspecto a ser considerado, o ALTO GRAU de HETEROGENEI

DADE, decorre da necessidade de disseminação do processo de prestação de serviços, no 

lugar da distribuição do produto físico. Isto significa uma relação íntima entre o "fabri

cante/vendedor" e a qualidade do serviço prestado. 

Para exemplificar, tomemos a classificação das Empresas de serviço, feita 

por Dan Thomas12, de acordo com o elemento que serve de base para a prestação de cada 

serviço: 

9 JOHNSON, Eugene M.- Profitable Service Marketing. Homewood, lllinois, Dow Jones
lrwin, 1986. 

10 Baseamo-nos nos autores citados nas notas 2, 4, 8 e também em KOTLER, Phllip -
Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle, São 
Paulo, Atlas, 2º edição, 1991, tradução para o português da 6º edição de Marketing 
management: analysls, planning, lmplementation, and control e em WILSON, Aubrey
The Marketing of Professional Services, New York, Me Graw Hill, 1972, apud RODRIGUES, 
Maria Magdalena E. M. - Marketing de Serviços Públicos, dissertação de mestrado 
apresentada à EAESP /FGV, 1981. 

11 BEYRODT, Ernani- Sugestões ao planejamento estratégico de marketing de serviços, 
"paper" destinado aos alunos do Curso de Especialização em Administração para 
Graduados- CEAG, da EAESP/FGV. 

12 THOMAS, Dan R. E. - "Em Empresas de Serviços a Estratégia é outra" - Coleção 
Biblioteca Harvard/Exame - série temática: Planejamento Estratégico. Uma adaptação 
do quadro original, publicado na Harvard Business Review, Jui-Ago/78, consta do 
capítulo 16 de KOTLER, Philip- Administração de Marketing ... (Vide nota 10). 
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a."base-gente" { 

. mão-de-obra não especializada 

. mão-de-obra especializada 

. profissionais 

b. "base-equipamento" { 

. controlado p/ funcionários especializados 

. vigiado p/pessoas semi-especializadas 

. totalmente automatizadas 

Ora, qualquer que seja a base da prestação do serviço, vê-se claramente que 

pode resultar em heterogeneidade, pois até os equipamentos totalmente automatizados são 

passíveis de defeitos, e pela inseparabilidade da produção e consumo, não é possível o 

controle de qualidade pela retirada do 11 serviços defeituosos 11
• Contudo, na maioria dos 

casos, a heterogeneidade é derivada da alta interferência do fator humano, o que se tenta 

superar através de treinamento ou da contratação de pessoal já qualificado. 

Em função destes aspectos, podemos citar alguns desafios à criatividade 

que surgem para o profissional de Marketing ligado à área de serviçosl3: 

- TANGIBILIZAR - o profissional de marketing que lida com serviços 

deve trabalhar no sentido de tangibilizar ao máximo o serviço que está sendo vendido. 

Isto é tentado através da associação de elementos tangíveis ao serviço a ser prestado: um 

logotipo para a empresa prestadora do serviço, um cartão que identifique um serviço 

(Banco 24 horas, por exemplo) ou mesmo a ambientação do local da prestação do serviço 

(agências bancárias). 

- DIFERENCIAR - a tentativa aqui é de desenvolver uma oferta e uma 

imagem diferenciadas. Kotler14 sugere a adição de características secundárias ao serviço 

primário, como forma de ganhar vantagens ainda que temporárias sobre a concorrência, 

até que as inovações sejam copiadas. 

- TER QUALIDADE CRESCENTE - tentar mostrar ao cliente que o 

serviço tem um padrão de qualidade que pode ser mantido e sempre melhorado; que as 

pessoas envolvidas são especialmente treinadas e se possuem poderes para alterar o fluxo 

de prestação do serviço, usarão disto para beneficiar o cliente, através da flexibilização e 

toque pessoal, o que acarretará, sempre, um serviço de boa qualidade. 

13 Consolido a partir dos vários autores citados neste tópico. 
14 KOTLER- Administração ... Vide nota 10. 
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-CUMPRIR A PROMESSA- garantir o atendimento das necessidades e a 

satisfação do consumidor, e com isto obter sua fidelidade e consolidar a imagem e 

reputação da empresa no mercado. Na tentativa de mostrar a satisfação da promessa que 

está sendo oferecida, muitas propagandas e prospectos de firmas de prestação de serviços 

trazem uma lista de clientes para os quais a empresa já executou um determinado serviço, 

muitas vezes com depoimentos pessoais. 

Assim, a principal tarefa do profissional de Marketing de Serviços é o 

gerenciamento de expectativas, pois precisa: 1º) identificar o que o cliente deseja em 

termos de qualidade e atributos adicionais; 2º) assegurar-se da maior homogeneidade e 

qualidade possíveis do serviço a ser prestado; 3º) gerar expectativas adequadas à real 

configuração do serviço; 4º) prover as condições mais adequadas de uso do serviço em 

relação à expectativa criada; e, 5º) "monitorizar a satisfação do cliente por meio de um 

sistema de queixas e sugestões, de levantamento de clientes e de compras comparativas, 

de modo que o mau serviço possa ser detectado e corrigido"15. 

b. PECULIARIDADES DO MARKETING BANCÁRIO FRENTE AO 

MARKETING DE SERVIÇOS 

A "função de Marketing"16, enquanto facilitadora de trocas, é, indiscuti

velmente, única, independentemente de setor econômico ou tipo de empresa. Apesar disto, 

concordamos com Meidan17 quando afirma: "obviousily owing to the very nature of 

banking, it cannot be treated in exactly the same way as, for exemple, a manufacturing 

fmn". Destacamos, então, alguns aspectos que são peculiares ao setor Financeiro/Bancário 

e que o diferenciam dentro da própria área de serviços. 

Um deles é não possuir a totalidade, nem poder criar seu principal produto, 

que é também a sua matéria-prima básica: o dinheiro; um banco age apenas como agente 

catalizador da conversão das poupanças em investimentos, em termos macroeconômicos. 

O papel de intermediário financeiro resulta em um aspecto destacado por Badoc 18: uma 

dupla orientação para o mercado, decorrente de lidar com dois públicos, em princípio 

distintos- o de captação e o de crédito-, mas que são, na verdade, interdependentes, ou 

15 Baseado em KOTLER - Obra citada na nota 1 O. 
16 No capítulo 1 de "Marketlng Bancário ... (nota 4), T oledo destaca três níveis de interpretação 

de Marketing: o filosófico ("conceito de marketing"), o conceitual (a função de marketing) 
e o operacional (administração ou gerência de Marketing). Adotamos essa linha de 
raciocínio. · 

17 MEIDAN. Arthur - obra citada na nota 5. 
18 BADOC, Michel - "La Nouvelle Banque Française Face au Marketing", Revue Française 

de Marketing (troisiéme trimestre, 1976), apud TOLEDO (vide nota 4). 
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conforme esclarecido por Hermano Carvalho 19, constituídos dos mesmos clientes, em 

diferentes momentos de sua existência. 

Mclver & Naylor20 colocam outros diferenciais entre os Serviços Finan

ceiros em geral e outros tipos de indústrias, e ao fazerem a análise do aspecto acima, 

ressaltam que a indústria bancária é obrigada a "persuadir uma grande proporção de seus 

fornecedores", convencendo-os a deixarem seus recursos em suas mãos, e que uma das 

principais formas de atrair depósitos é prestar serviços complementares ou acessórios. 

Outro elemento de diferenciação destacado por esses autores é a responsa

bilidade fiduciária do Sistema Bancário, ou seja, o impacm das ações dos bancos no 

. futuro de seus clientes, ao se responsabilizarem pela salvaguarda de seus recursos (mor

mente quando os bancos fazem uso de persuasão) e ao os aconselhnrem em assuntos financeiros. 

Um terceiro e último aspecto julgamos merecer destaque para a caracteri

zação da atividade bancária como diferente dos demais servi,;os: sua integração e envol

vimento com a política econômica e monetária21 da nação 1!m que atuam, o que impõe 

severas restrições ao exercício da tomada de decisões e capacidade de planejamento e 

formulação de estratégias por parte das empresas do Sistema Financeiro, embora sem 

tirar-lhes o risco financeiro a que estão submetidas. 

2.2.2. O FLORESCER DO MARKETING NOS BANCOS: obstáculos e fatores de 

surgimento 

A forte regulamentação e padronização da atividade bancária, o risco a ela 

inerente, a orientação dos profissionais para aspectos técnicos, o desconhecimento das 

reais atividades e potencialidades do marketing na área financeira, a tradicional ênfase no 

desenvolvimento de teorias de marketing para o setor industrial, aliada à pouca literatura 

específica sobre Marketing Financeiro ou Bancário são freqüentemente apontadas como 

19 CARVALHO. Hermano J. B.- O Marketing dos Bancos Mistos: um estudo sobre as atividades 
e decisões voltadas para a captação de Recursos no Mercado. Dissertação de mestrado. 
apresentada à FEA/USP. 1987. 

20 MciVER. Colin & NAYLOR. Geoffrey- Marketing Financiai Services. Londres. The lnstitute 
ot Bankers. 2a. ed. 1986. 

21 Este aspecto é destacado por Meldan (nota 5). Para maior aprofundamento. consultar 
Toledo (obra citada na nota 4). que cita algumas outras peculiaridades e analogias 
entre o marketing bancário e o de produtos físicos. às páginas 61 a 64. 
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razões para o retardamento da formalização das atividades de Marketing no setor bancário, 

ainda que, bem ou mal, algumas delas já eram, há muito, desempenhadas sob outros nomes22. 

Coler & Ratner23 citam mais um fator: até os anos 50, a indústria finan

ceira não era como atualmente moldada por "duas boas razões ( ... ): poucos produtos e 

poucos consumidores". 

Kotler24 afirma que a introdução do marketing nos bancos ocorreu nos 

Estados Unidos no final da década de 1950, não sob a forma de "conceito de marketing 

e sim apenas com relação ao composto de comunicação, citando "cinco estágios de 

aprendizado lento do que é marketing bancário": "1. Marketing é Propaganda, Promoção 

de Vendas e Publicidade"; "2. Marketing é Sorriso e um Clima Agradável"; "3. Marketing 

é Inovação"; "4. Marketing é Posicionamento"; e "5. Marketing é Análise, Planejamento 

e Controle". Os três primeiros dizem respeito à operacionalização de marketing, enquanto 

os dois últimos já estão relacionados ao nível estratégico. 

Assim, a "descoberta" do marketing pelo setor financeiro veio a reboque 

das grandes transformações desta segunda metade de século. Meidan25 cita quatro fatores 

de crescimento da importância de Marketing no setor bancário: 

"(1) crescente competição por clientes; 

(2) crescente sofisticação destes; 

(3) desenvolvimento tecnológico; 

( 4) crescentes custos de atender, lucrativamente, às necessidades dos clientes". 

No Brasil, o eco das transformações ocorridas no primeiro mundo, e o 

processo de industrialização implementado no Sudeste e Sul provocaram significativas 

mudanças na estrutura econômica e empresarial do país, envolvendo as unidades fabris e 

de serviço. Para os Bancos, estas mudanças culminaram na Lei da Reforma Bancária e na 

22 Baseamos em Kotler (nota 1). Reidenberg & Pitts (nota 2). Toledo (nota 4). Johnson 
(nota 9). Mclven & Naylor (nota 20). e mais: KRACHENBERG. A. R. - Marketing Bank 
Services to Buslness. Ann Arbor. Michlgan.IDD/IST. 1979. e em PEREZ. Robert C. - Marketing 
Financiai Services. New York. Praeger Publishers. 1983. . .. 

23 COLER. Mark & RATNER. Ellis- Financiai Services: lnsider's Views of the Future. New York. 
NYIF. 1988. 

24 KOTLER. Phillp - Administração ... Vide nota 1 O. 
25 MEIDAN - Arthur - obra citada na nota 5. 
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Lei do Mercado de Capitais, que "compiementadas por outras leis, decretos, resoluções, 

circulares e portarias, moldaram a estrutura do Sistema Financeiro Nacional"26. 

Contudo, enquanto o espírito da Reforma Bancária visava à especialização 

operacional e à diversificação institucional27, o que se verificou no Brasil, na maioria dos 

casos, foi um processo de constituição de conglomerados em tomo de um banco comer

cial, que passaram a operar com uma vasta gama de produtos e serviços28, incluindo a 

arrecadação de impostos e o recebimento de contas referentes a serviços prestados por 

órgãos públicos, que são realizados em outros países por outros agentes econômicos. 

É verdade que, embora esta concentração de serviços prestados seja origi

nalmente proveniente da Lei de Reforma Bancária, da Lei de Mercado de Capitais e da 

estrutura do Sistema Financeiro Nacional, os Bancos a favoreceram abertamente; podeóa

mos mesmo dizer que os Bancos buscaram-na, visando a obtenção de lucros pela agilidade 

na aplicação de somas por eles mediadas, pois a alta "inflação permitia a apropriação de 

gordas parcelas do imposto inflacionário"29, razão da hipertrofia do sistema bancário brasileiro. 

Preocupada com a eficiência administrativa, com o aumento da concorrên

cia, com o elevado nível de concentração no Sistema Financeiro, entre outras razões, em 

1980, a Associação de Bancos do Estado de São Paulo publicou em seu Balancete 

Mensai30, matéria sobre as efetivas contribuições de uma estrutura de marketing ao 

desempenho das organizações do Sistema Financeiro Nacional, classificando-as como "de 

responsabilidade" ou "de participação", conforme o grau de controle e coordenação exigi

da da área de marketing. Apresentamos, a seguir, um resumo das atividades lá descritas e 

sugeridas: 

26 Toledo, Geraldo - Marketing Bancário ... Vide nota 4. Para maior aprofundamento 
sobre a atual estrutura do Sistema Financeiro Nacional, consultar FORTUNA. Eduardo -
Mercado Financeiro- Produtos e Serviços, Rio de Janeiro, Qualitymark, 1992. 

27 Toledo, Geraldo L- obra citada na nota 4. :' 
28 DI FRAIA, Maria Ceemo L- Marketing de Bancos Comerciais, dissertação de mestrado, 

EAESP /FGV, 1982. 
29 ALVES, J. BRITO- Bancos: A Crise da Transição, Revista Banco Hoje, jul/ago-91. 
30 Associação de Bancos do Estado de São Paulo - Funções de Marketing no Sistema 

Financeiro Nacional. Balancete MensaL nº 83, nov/1980, in DI FRAIA- Marketing de 
Bancos Comerciais (nota 28). Considerando o raciocínio de Toledo (nota 16), as 
contribuições de uma área de marketing ao desempenho de uma empresa seriam 
melhor classificadas como "atividades" e não "funções". 
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QUADRO 04 

RESUMO DAS FUNÇÕES DE MARKETING NA ÁREA FINANCEIRA 

A - FUNÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

1. Participação no planejamento estratégico. 

2. Participação no processo de estabelecimento de metas e da remuneração variável 

em conjunto com os responsáveis pelas áreas operacionais. 

3. Participação no processo de definição das características físicas de uma agência. 

4. Participação no processo de abertura, remanejamento e encerramento de agências. 

5. Participação na orientação das atividades de relações públicas e/ou comunicação social. 

6. Participação nas atividades integradas de empresas lideradas pelo Banco Comercial 

em um Sistema Financeiro. 

B - FUNÇÕES DE RESPONSABILIDADE: 

1. Responsabilidade pelos padrões de comunicação visual com o mercado. 

2. Responsabilidade pela determinação dos padrões de atendimento por tipo de clien

te, tipo de agência, tipo de produto, etc ... 

3. Responsabilidade pelas gerencias de produtos e serviços: 

- pesquisas - planejamento - desenvolvimento - controle 

4. Responsabilidade pelo planejamento, execução das campanhas de promoção, pro

paganda e merchandising. 

(Reproduzido de DI FRAIA, obra citada na nota 28.) 

Analisando as explicações plausíveis para a alta lucratividade dos Bancos 

durante a crise econômica desencadeada no início dos anos 80, a Fundação do Desenvol

vimento Administrativo-FUNDAP31 aponta duas causas básicas: a primeira é o nível de 

inflação existente na economia brasileira; a segunda, reside na dívida pública. 

Esse alto lucro obtido pelas empresas do setor bancário é que nos induz a 

supor que, se não fosse a drástica modificação do ambiente econômico, introduzida pelo 

Plano Cruzado em 1986, o setor continuaria sem revelar maiores preocupaçõ~s de nature

za estratégicas. 
I,., 

.'! 

31 FUNDAP - Sistema Bancário Público e Privado: Mudança na Estrutura' de. Recursos e 
Tendências de Custo e Lucro- Dez/1987- introdução. 

. .} 
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Ç; 

Prosseguindo, o pré-citado estudo FUNDAP afinna: "Os blcos adapta

ram-se prontamente às condições da economia e da política econômica ( .. J Ampliaram 

serviços, agências e rede de comunicações, em desenfreada concorrência par:~ capturar os 

lucros da arbitragem e do giro inflacionário do dinheiro. Nesse processo, rl~nunciam até 

às receitas associadas à multiplicação e ao aprimoramento dos serviços!:: ( ... ) Caem, 
. ,, 

também a partir de 1981, as receitas líquidas de serviços bancários ( .. S. Sobem de 
li 

patamar, por outro lado, as despesas administrativas, como decorrência da luta interban-

cária pelo lucro inflacionário". A dispensa de tarifas pela prestação de serviços, em virtude 

do "float" gerado era prática quase que generalizada. 

Os bancos, a partir da aceleração do processo inflacionário, sofisticaram 

suas estruturas e investiram maciçamente em informática, com os objetivos de: garantir a 

rapidez nas transações bancárias; montar um sistema de cobrança dos mais diversos tipos 

de documentos; maximizar a geração do "float" dos recursos arrecadados; criar produtos 

com crescente grau de liquidez e de proteção contra a inflação. Em contrapartida, as 

agências tiveram de ser ampliadas, em termos físicos, par2 acolher o público (grande 

parcela composta de não-clientes) e houve a perda de "parcela significativa da tradição de 

crédito ao setor produtivo", já que "a principal atividade do sistema financeiro privado 

passou a ser o carregamento de volumes cada vez maiores de papéis públicos"32. O 

sistema se hipertrofiou, compensado por uma fantástica lucratividade, originária da circu

lação de uma massa de recursos que, em 1989, representava 24% do Pm do Brasil. Os 

118 bancos da época operavam mais de 26 mil agências, empregando 750 mil pessoas33. 

2.2.3. AS ESPECIFICIDADES DO MARKETING BANCÁRIO 

Em razão da forte concorrência, os bancos brasileiros, a exemplo dos 

americanos, também começaram a examinar mais cuidadosamente as técnicas de marke

ting, inicialmente apenas a nível operacional, começando pelas forma comunicação (vi

sual, atendimento, promoção e propaganda) com o público em geral, em virtude da 

excessiva regulamentação estatal dos demais elementos do mix, que, paradoxalmente, 

inibe e força a adaptação das atividades administrativas de marketing no setor bancário. 

32 BARROS, José Roberto M. de et alil - ·o Mercado Financeiro em um Cenário de 
Estabilização - 1 e 2", artigos da coluna Opinião Econômica da Folha de São Paulo, 
São Paulo, 12 e 13.10.91. 

33 Dados retirados dos seguintes artigos: BETING, Joelmir- "Bancos Sem Medo", Jornal O 
POVO- caderno Mercado, Fortaleza, 30.06.93. e DIEGUEZ, Consuelo & NUNES, Vicente 
-"Sistema Rnanceiro Usa Criatividade para Faturar", Jomal do Brasil. Rio de Janeiro, 08.07. 91. 
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De fato, analisando as peculiaridades do marketing-mix bancário, decorren

tes da regulamentação característica do setor, e considerando-se os "4 P " de Jerome 

McCarthy34, dada a impossibilidade de grandes modificações nos serviços prestados 

(Product), exceto através de pequenas inovações, logo copiadas pelos concorrentes, nos 

canais de distribuição (Place, que é a rede de agências e demais pontos de atendimento), 

quer nos preços (Price -taxas e tarifas), o campo mais favorável à atuação de marketing 

nos Bancos foi o da Propaganda e Promoção, que foi por onde se iniciou, conforme 

anteriormente citado, e onde praticamente não há peculiaridades a serem destacadas, já 

que as dificuldades existentes são as mesmas em qualquer serviço. 

No que toca a preços, os autores consultados são unânimes em afirmar que 

enquanto houver a regulamentação estatal esta decisão fica prejudicada, assim como 

também apontam a dificuldade em se mensurar o real custo de cada serviço bancário. 

Em se tratando da macrolocalização de Agências, o sistema de cartas 

patentes também prejudica a análise, restando teorias similares às utilizadas para a micro

localização de uma loja de varejo, tal como a teoria da atratividade35. 

Resta então o próprio Produto, que apesar da regulamentação do setor, foi 

base mais sólida para a diferenciação e formação de imagem, mesmo sujeita à rápida cópia 

pela concorrência. Por isso mesmo, muitos bancos procuram diferenciar seus produtos 

apenas através de tênues modificações e agregação de outros benefícios, fato que ocorre 

nas três classes que podemos definir para o enquadramento genérico de todos eles: 

produtos de captação direta (via depósitos e mecanismos de "compra de dinheiro"), 

produtos de crédito (linhas de empréstimos) e prestação de serviços (cobrança, ordens de 

pagamento, recebimentos diversos etc.), que visam a captação indireta de recursos. 

Empresas bancárias fazem uso ainda de "pacotes" e os administram muitas 

vezes baseados na segmentação ainda rudimentar de seus clientes, à semelhança dos 

produtos industriais36, a saber: 

34 McCARTHY, Jerome E. - Basic Marketing: a managerial aproch, apud KOTLER (obra 
citada na nota 1 deste capítulo) 

35 Citada por Meidan - obra citada na nota 5. Toledo (nota 4) aprofundo bastante o 
tema da localização de agências (cap. 5.2), chegando a analisar o potencial bancário 
de uma agência nova. 

36 HODGER Jr. & TILLMAN Jr. - Bank Marketing - Text and Cases. Massachusetts, W.P. Co, 1, 

1968. Apud CARVALHO, Hermano- citado na nota 19. .ti , 
I '" 
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- V AREJO: transacionado com consumidores individuais; 

- A TACADO: transacionado com consumidores institucionais. 

A título de ilustração ainda da adaptação do composto do produto, Emani 

Beyrodt37 afirma que, no caso dos bancos, "a ambientação suntuosa das agências cria a 

embalagem de seriedade e status". 

Quanto à formulação de estratégias de marketing para o setor bancário, a 

primeira coisa a ser lembrada é que em muitas ocasiões e não só no Brasil, o governo 

regulamenta a oferta máxima de crédito (quantidade ofertada do produto), fixa a taxa de 

juros e demais tarifas (preços), define a quantidade de agências bancárias por localidade 

(número de lojas ou canais de distribuição), fixa prazos para atividades interbancárias 

(serviço de compensação por exemplo), retirando quase totalmente a liberdade de inicia

tiva e de decisão dos Bancos. 

A segunda diz respeito à superação dos desafios, já citados, característicos 

dos serviços em geral. O conjunto de modos de superação destes desafios é essencial à 

formação da imagem do Banco junto aos seus públicos, conceito útil à segmentação do 

mercado financeiro, para o desenvolvimento de estratégias cada vez mais eficazes. 

As empresas bancárias fazem uso de diversos artifícios para tangibilizar um 

serviço; tomando o exemplo um Cartão de Crédito, foi criado o cartão plástico, que é o 

instrumento utilizado para reivindicar o crédito no pagamento de contas; neste mesmo 

sentido, foi elaborado o selo, que é afixado na porta do estabelecimento, com o logotipo 

do cartão, outro elemento de tangibilização. 

Quanto ao desafio de homogeneizar, as principais ferramentas usadas no 

setor bancário têm sido a crescente utilização da informática para a agilização da prestação 

do serviço e redução de erros, e o aprimoramento das técnicas de treinamento dispens-;ctó 

aos recursos humanos. Dada a característica de heterogeneidade, oriunda da alta interfe

rência do elemento humano, Toledo38 lembra a necessidade de treinamento dos empre

gados em bancos, como estratégia de elevar a qualidade do produto/serviço prestado, pela 

própria conscientização dos funcionários a esse respeito. 

37 BEYRODT. Ernanl - "papar· citado na nota 11. 
38 TOLEDO. Geraldo - Vide nota 4. 
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Os bancos, assim como outras empresas de serviços, podem obter forte 

vantagem competitiva através da diferenciação através de funcionários, o que é especial

mente válido para a formação da imagem e posicionamento da empresa, já que a inefi

ciência no atendimento pode resultar na perda do cliente e na propagação de uma imagem 

negativa do banco. Já o funcionário bem treinado demonstra seis características, todas 

importantes para a imagem de eficiência: competência, cortesia, credibilidade, confiabili

dade, responsabilidade e clareza na comunicação39. 

2.2.4. OS BANCOS BRASILEIROS NO INÍCIO DOS ANOS 90 

Voltando-se ao cenário brasileiro, o estreitamento do mercado financeiro, 

motivado pelo fim do "overnight" e redução dos prazos de trânsito entre o pagador e o 

recebedor final, lançou a cada banco um novo desafio estratégico: definir seu perfil futuro. 

Após 1986 e sobretudo no final da década, observou-se então uma crescente tendência de 

aprofundamento da prática de segmentação de mercado, de busca de definição de nichos 

de atuação (novos ou não) e até mesmo uma certa especialização dos bancos, pela fixação 

de poucos mas lucrativos "targets"40. 

Já nas pequenas distribuidoras e corretoras, que se beneficiando da mudan

ça da legislação quanto às cartas-patentes, haviam, após 1988, virado bancos múltiplos, 

as tendências, frente ao encolhimento do mercado financeiro nacional, variam entre a 

diversificação para outros setores econômicos ou também a especialização, pelo retorno 

ao seu antigo papel no sistema financeiro41. 

O processo de segmentação e de especialização possibilitou, a um só 

tempo, a satisfação das crescentes necessidades da clientela, com redução dos custos 

operacionais dos bancos, pois pela seletividade na manutenção de clientes, ganha-se 

melhoria no atendimento, reduzem-se as filas, racionaliza-se o aproveitamento do espaço 

39 Adaptado por KOTLER (obra citada na nota 10), a partir de PARASURAMAN, A et alii 
- • A conceptual model o f service quality and its implications for future research", Journal 
of Marketing, outono/1985. 

40 Anólise baseada nos artigos de Barros, José R. M. de, et alii (nota 32), Dieguez & Nunes 
(nota 33) e mais: ·os Bancos•, Relatório da Gazeta Mercantil, São Paulo, 26.11.91; · 
"Lucros dos Bancos Diminui", Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13.08.91; ·o último a Sair 
Apaga a Luz", Revista Exame, ed. Abril, de 24.06.91. ( 

41 Baseado nos seguintes artigos: "Clínica Geral não é para Nanico·, Revista Exame, ed. 
Abril, 16.10.91; ·como se Viram os órfãos do Over·, Revista Exame, ed. Abril, 15.05.91. 
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físico das agências, adequa-se o treinamento de pessoal, especializam-se produtos e 

ganha-se tempo de processamento, entre outras vantagens42. 

Vez que toda a estrutura do sistema bancário estava voltada para um 

cenário diferente, a rápida resposta ao desafio lançado só foi possível porque "a vantagem 

dos bancos é poder reagir com rapidez, expandindo ou contraindo recursos, redirecionan

do suas aplicações e mercados, adaptando-se instantaneamente a cada mudança de regras 

na economia"43. 

Com o parque tecnológico já instalado44, foi de certo modo fácil aos 

bancos colocarem a informática a serviço do conforto e do atendimento diferenciado de 

seus clientes. O telefone e o uso de cartões magnéticos (de saque, de débito, de crédito) 

foram os primeiros instrumentos usados para dispensar o cliente, em especial pessoas 

físicas, da ida ao banco: através de caixas automáticos, quiosques tipo Banco 24 Horas ou 

outros tipos de terminais ligados ao computador do banco, pode-se depositar, sacar, pagar 

contas, transferir recursos entre contas e aplicações, listar extratos. 

O telefone, por sua vez, facilitou a vida dos clientes, em especial pessoas 

físicas: foi-lhe permitido receber informações sobre últimos lançamentos em conta corren

te, saldos de depósitos e de aplicação, comandar aplicações ou resgates nas várias moda

lidades de aplicações disponíveis, solicitar talões de cheques (remetidos posteriormente 

pelos Correios) e até pedir o envio de um portador para buscar depósitos a domicílio. Pelo 

lado do produto em si, a interligação das diversas aplicações à conta corrente, permitindo 

inicialmente aplicações e depois, por limitação governamental, apenas resgates automáti

cos, foi a grande inovação45. 

Já com referência aos clientes pessoas jurídicas, as informações são nor

malmente fornecidas por telex, fax, através do "home banking" (ligações do computador 

do cliente ao do Banco), com o uso de senhas que garantem o necessário sigilo bancário. 

A rapidez, a segurança e o ganho de qualidade e redução de custos, para ambas as partes, 

. 
42 ·os Bancos Entram na Era do Hlgh-Tech", da Revista Exame, ed. Abril, de 15.05.91 e ·os 

Bancos·, Relatório da Gazeta Mercantil, citado na nota 40. 
43 VIEGAS, Leonardo- "Bancos brasileiros, uma trincheira lucrativa·, Gazeta Mercantil, 28.01.91. 
44 De acordo com dados dos artigos "Automação Bancária" e "Automação desafia os 

Bancos·. ambos do Jornal do Brasil, edição de 25.06.91. os bancos representam, no 
país, o segundo maior setor comprador de produtos de Informática, perdendo apenas 
para o Governo. Estima-se que desde o início do processo de informatização, em 
1980, o setor financeiro tenha desembolsado, até 1990, mais de US$10 bilhões. · 

45 Baseamo-nos, além de no nosso conhecimento próprio, nos artigos ·os Bancos Entram 
na Era do High-Tech", da Revista Exame (nota 42). "Feijão e Arroz à la Corte", Revista 
Exame, ed. Abril, 30.10.91 e em FORTUNA, Eduardo- Vide nota 26. ' 
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desta última modalidade de atendimento fizeram com que os bancos procurassem desen

volver novos produtos, baseados na transferência de arquivos computadorizados, tais 

como: cobrança escriturai (sem duplicatas), consultas de saldos de FGTS, de posições 

acionárias nas carteiras de ações administradas por bancos, serviços de consultoria do 

mercado financeiro, gerenciamento do fluxo de caixa, e mais recentemente, o Eletronic 

Data Interchange (EDI)46. 

O EDI, usando o conceito de correio eletrônico, possibilita ligar, através de 

rede de telecomunicações, cinco tipos de organismos: a empresa compradora, o seu 

fornecedor, o banco que desconta ou cobra as duplicatas, a transportadora das mercadorias 

e a seguradora que as protege de acidentes. O que une todas é a Caixa Postal, um espaço 

no computador central do Banco, onde a "correspondência", ou seja, os dados destinados 

a cada usuário ficam guardados criptografados e comprimidos, até serem acessados pelo 

envolvido, através de senhas especiais e programas próprios para a descompactação dos 

dados47. 

Claro que os serviços disponíveis não são os mesmos em todas as institui

ções, a depender do nível de sofisticação de cada empresa, nem para todos os clientes, 

que recebem maiores regalias à medida que concentram seus negócios em apenas um 

banco e, com isto, oferecem uma melhor rentabilidade ou relação custo/benefício ao 

banco. Os limites ao uso da teleinformática, entretanto, estão na criatividade de cada 

Banco e em sua capacidade de antecipação das necessidades e desejos de seus clientes, 

com qualidade e eficiência. 

46 Fontes idênticas às da nota anterior. 
47 Para detalhes sobre o tema, consultar FORTUNA. Eduardo - Mercado Financeiro ... Obra 

citada na nota 26. 
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PARTE 3- APLICABILIDADE DE CONCEITOS, MÉTODOS E INSTRUMEN

TOS DE MARKETING ESTRATÉGICO À ÁREA BANCÁRIA 

Nesta parte resumiremos o posicionamento de alguns autores quanto à 

formulação de estratégias mercadológicas no setor bancário e discutiremos a adequação e 

aplicabilidade de alguns dos conceitos e instrumentos do Marketing Estratégico ao Setor 

Bancário. 

3.1. ADMINISTRAÇÃO E MARKETING ESTRATÉGICOS EM BANCOS 

O processo de formulação estratégica, visto anteriormente, é aplicável a 

qualquer setor empresarial, com maiores ou menores adaptações. Para sua condução, o 

banco deve compreender os limites de suas forças, as ameaças sobre os seus negócios e 

suas habilidades para se inteirar com o meio ambiente 1. Mais abrangentes, Sapp & 

Smith2, citam como principais etapas num plano estratégico: a análise ambiental externa 

e interna, esta com a avaliação da posição da empresa, a definição de missão, objetivos e 

metas, a formulação de estratégias competitivas e o desenvolvimento do plano. 

Toledo3 considera que "o plano de Marketing pode apresentar-se segundo 

vários formatos", sendo que "o mais adequado para a utilização pelos bancos compreende 

cinco elementos: 1- Análise do Ambiente e Diagnóstico da Situação Interna do Banco; li

Identificação de Restrições, Riscos e Oportunidades de Marketing; III- Determinação de 

Objetivos e Metas de Marketing; IV - Escolha das Estratégias e Programas de Ação: 

Marketing Mix; e V - Controle das Realizações do Plano." 

Enfim, pode-se observar claramente a congruência de raciocínios, entre os 

diversos autores, quanto ao conteúdo e etapas da formulação de um plano estratégico, 

sendo as pequenas alterações resultantes de enfoques ligeiramente diferentes, mas que não 

invalidam o esquema geral. 

----,1 COBRA Marcos & MARG, Flávio A. - Marketlng de Serviços: conceitos e estratégias, 
São Paulo, McGraw-Hill, 1986. 

2 SAPP, R. W. & SMITH, R. W.- Strateglc Management for Bankers, Ohlo, Planning Executlves 
lnstitute, 1984. 

3 TOLEDO, Geraldo Luciano- Marketing Bancário: análise, planejamento, processo deCisório, 
São Paulo, Atlas, 1988. Notar que na etapa IV "estratégia" está utilizada com a conotação 
usada aqui de "estratégia competitiva·. 
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Para Fischmann & Almeida4, o vínculo das instituições financeiras tom a 

economia nacional é um obstáculo ao exercício do planejamento estratégico no setor, pois 
' 

causa uma maior sensibilidade às mudanças ambientais, sobretudo as de legislação, que 
! 

geralmente impactam diretamente a rentabilidade, assim como a regulamentação dq setor 

conduz à falta de autonomia sobre produtos, que reduz o poder de diferenciação. [ 
I 

i 
Ainda assim, esses autores citam três principais decisões estratégica~ para 

instituições financeiras: 1. Especialização por tamanho de cliente - banco de atadado x 

varejo; 2. Complementariedade de serviços - optar por atuar em vários segmentos do 

mercado financeiro ou centrar-se em apenas um; e 3. Localização - crescer regional, 

nacional ou internacionalmente. 

A importância da definição de SBUs no proce~iso de planejamento estraté

gico em bancos é freqüentemente ressaltada. Sapp & Smith5 definem uma SBU como "um 

segmento do banco, cujos serviços, ambiente mercadológico, força de marketing, compe

tidores e clientes são significativamente diferentes do resto das atividades do banco - tão 

diferentes que requerem seu próprio conjunto de estratégias". 

Reidenbach & Pitts6 confirmam: "a SBU deverá ser estabelecida de acordo 

com a natureza do(s) produto(s)/serviço(s) envolvidos e o mercado a ser servido" e 

alertam que o processo de planejamento estratégico deve ser coordenado ao nível corpo

rativo, para a avaliação e harmonização entre os planos das diversas SBUs, com o que 

Channon 7 se mostra de acordo, afirmando que o plano da unidade estratégica reflete os 

planos estratégicos dos níveis organizacionais mais elevados, compreendendo, inclusive, 

as mesmas etapas. 

3.2. ALGUNS CONCEITOS, MÉTODOS E MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES E ALOCAÇÃO DE RECURSOS E IMPLICAÇÕES NA 

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS EM BANCOS 

4 FISCHMANN, Adalberto A. & ALMEIDA, Mortinho lsnard R.- Planejamento Estratégico na 
Pr6tlca, São Paulo, Atlas, 1990. Capítulo 11-"Pianejamento Estratégico em Instituições 
Financeiras". •·' 

5 SAPP, R. W. & SMITH, R. W. - Strategic ... Obra citada na nota 2 -Cap. 2 - "Organizing and 
lnitiating Strategic Planning", pag. 27. -

6 REIDENBACH, Eric R. & PITIS, Robert E. - BANK MARKETING: a gulde to strategic planning, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1986. 

7 CHANNON, Derek F.- Bank Strategic Management and Marketing, Great Britain, John 
Wiley & Sons, 1986. Um interessante demonstrativo das diferenças de enfoques em 
cada etapa do plano estratégico, nos vários níveis organizacionais pode ser vis~ o no 
Cap. 2, pág. 10. 
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A análise do ramo industrial e o mapeamento da concorrência permitem 

que se vislumbrem oportunidades de mercado. "Para maximizar as oportunidades estraté

gicas em um mercado, a empresa necessita possuir um portfólio de negócios equilibrado 

... e alocar recursos adequadamente a cada unidade estratégica de neg6cios"8. Assim, o 

resultado do uso de grande parte do instrumental desenvolvido visando a avaliação de 

oportunidades ou a alocação de recursos, isoladamente, podem ser utilizados em ambas as 

decisões, já que são intimamente relacionadas. 

Reidenbach & Pitts9, por sua vez, afirmam que entre as principais ferra

mentas do processo de marketing estratégico estão a segmentação de mercado, a seleção 

de mercados-alvo e o desenvolvimento de marketing-mix específicos para cada alvo 

selecionado. 

Limitaremo-nos a abordar alguns modelos, métodos e conceitos citatlos na 

teoria de marketing estratégico bancário, por estes e outros autores. 

3.2.1. SEGMENTAÇÃO e POSICIONAMENTO 

O conceito de segmentação está subjacente à definição de SBU e de 

mercados-alvo; Channon* chega a dizer que "segmentação é crucial para a admini tração 

estratégica", ao tempo em alerta para a necessidade da boa definição de cada seg ento, 

através de questões relativas ao tamanho do segmento, seus desejos e necessida~es, se 

estes podem ser atendidos eficiente e lucrativamente com o portfólio de serviços do banco, 

e com nível aceitável de risco e comprometimento de recursos. 

Reidenbach & Pitts 10 discorrem sobre as várias bases para a segmentação 

do mercado bancário, inclusive com exemplos de associações de variáveis, tais como: 

benefícios bancários desejados, características demográficas e características do estilo de 

vida; produtos/serviços procurados (necessidades) e ciclo de vida do cliente. J 

As análises dos diversos segmentos, em termos de potencialidade, lucrati

vidade, atratividade e o grau em que os resultados contribuam para o atingimento de objetivos 

8 COBRA, Marcos- Administração Estratégica do Mercado, São Paulo, Atlas, 1991. 

' ',I_ 

9 REIDENBACH, R. E. & PITIS, R. E.- Obra citada na nota 6, cap. 2 pág. 19- 'Overview of 
the Strategic Marketing Planninlg Process". 

• CHANNON, Derek- Obra citada na nota 7 
1 O REIDENBACH, R. E. & PITIS, R. E. - Obra citada na nota 6. 
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e metas de marketing, podem apontar o padrão de cobertura de mercado 11 mais interes

sante para a empresa, assim como as diferenciações a serem feitas no seu marketing-mix, 

de sorte a atingir o(s) segmento(s) escolhido(s). 

O conceito de posicionamento é bastante inter-relacionado com a escolha 

de segmentos de mercado, pois que se refere à percepção, por parte do público-alvo, da 

imagem da empresa e do valor agregado ao seu marketing-mix, frente aos concorrentes. 

A análise do atual posicionamento do banco e dos seus concorrentes no mercado, face à 

posição desejada pela empresa, é usada para o estabelecimento de estratégias competiti

vas, tais como: solidificar e manter a posição atual; enfrentar competidores; reposicionar

se frente ao mercado; e explorar novos nichos12. 

Kotler13 oferece um interessante exemplo da aplicação dos conceitos de 

segmentação e de posicionamento do Citibank, através de· uma matriz bidimensional: em 

um eixo, o valor agregado pelo tipo de atendimento (de totalmente personalizado ao 

simples uso de caixas automáticos) e no outro, o grau de complexidade/diferenciação do 

produto, resultando na criação de produtos e canais diferenciados para os diferentes 

grupos de clientes. 

3.2.2. MODELOS DE PORTFÓLIO 

Em essência, os modelos de portfólio consistem em posicionar um ou mais 

negócios numa matriz, colocando-se em seus eixos aspectos essenciais, um relativo à 

empresa ou SBU e o outro, ao ramo. A Ariálise de Portfólio contribui para a tomada de 

decisões estratégicas, de acordo com a posição da empresa SBU ou negócios na matriz. 

Para este uso, quaisquer que sejam as dimensões escolhidas, é sugerido 14 que se cons

truam e analisem sempre duas matrizes: uma da situação atual e outra projetando o futuro; 

de qualquer modo, os primeiros passos são a determinação cuidadosa dos atributos a 

serem considerados e do peso relativo estabelecido, que representam possíveis fontes de erro. 

11 Para aprofundar o conceito, vide KOTLER, Philip -Administração de Marketing: Análise, 
Planejamento, Implementação e Controle, tradução da 69 edição de "Marketing 
Management: analysis, planning, implementation and control", São Paulo, Atlas, 1991. 

12 REIDENBACH, R. E. & PITTS, R. E. - Obra citada na nota 6. 
13 KOTLER, Philip - obra citada na nota 11, pag 613. 
14 Baseado em: WEITZ, Barton A. & Wensley, Robln- Strategic Marketing, Kent Publishing, 

Boston, Massachusetts, 1984; e HAX, Arnoldo C. e MAJLUF, Nlcolas S.- Strategic 
Management: An lntegrative Perspective, Englewood Cllffs, Nova Jersey, Prentice-Hall 
Inc., 1984. 
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Porterl5 alerta que os modelos de matriz, dadas suas limitações de aplica

bilidade e/ou as fontes de erro, não se prestam a, sozinhos, efetuarem uma correta análise 

da concorrência. De modo geral, todos os autores referenciados neste tópico citam cuida

dos que devem ser tomados para que se evite o uso mecânico e generalizado dessa 

abordagem na formulação de estratégias de marketing. 

O uso de análise de portfólio à atividade bancária requer: visão do banco 

como um conjunto de negócios (SBUs) e que a alta administração, a nível corporativo, 

use esta perspectiva ao avaliar os planos de cada negócio, a fim de alocar recursos às 

várias SBUs. Seu uso, dependendo das dimensões escolhidas, permite ao banco uma visão 

balanceada do seu fluxo de caixa, do seu risco, de sua fatia de mercado, da atratividade 

do negócio e da sua vulnerabilidade aos impactos ambientais16. 

Os modelos mais freqüentemente utilizados são a Matriz de BCG e a 

Matriz de Atratividade do mercado, os quais analisaremos brevemente, bem como uma 

derivação dessas duas- a "nova matriz de BCG". 

a. A MATRIZ BCG17 

A elaboração desta matriz, pioneira na técnica, parte dos seguintes pressupostos: 

a) que, nos eixos da matriz, a atratividade do negócio pode ser representa

da pelo crescimento do mercado e que a fatia de mercado é um bom 

indicador da postura competitiva da empresa, devendo-se plotar os vá

rios negócios da corporação, de acordo com suas posições relativas a 

essas dimensões; 

b) que se pode associar diretamente a fatia de mercado detida pela empresa 

à sua lucratividade, esta medida em termos de geração de caixa; 

c) que a facilidade ou dificuldade de uma empresa obter maiores fatias de 
r 

mercado, reflete os investimentos requeridos; 

15 PORTER. Mlchael E. - Estratégia Competitiva: técnicas para análise de Indústrias e da 
concorrência. Rio de Janeiro. Campus. 1986. 

16 SAPP. R. W. & SMITH. R. W.- Strategic ... Obra citada na nota 2. 
17 Análise feita a partir das fontes citadas na nota 14 e mais: ANSOFF. lg~r - A Nova 

Estratégia Empresarial. São Paulo. Atlas. 1990; e REIDENBACH. R. E. & PITTS. R. E.- Obra 
citada na nota 6. 
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d) que quanto mais alta a taxa de crescimento do mercado, maior uso de 

recursos de caixa. 

Para possibilitar a análise comparativa entre as SBUs, foi convencionado 

que o tamanho do círculo representativo do negócio é proporcional a sua contribuição à 

firma, o que se torna uma terceira dimensão. 

Hax & Majluf destacam três grandes contribuições desta técnica: (1) meca

nismo compacto e poderoso de visualização das forças e sinergias do portfólio da empre

sa; (2) como pioneiro, formou a base para a formulação de estratégias específicas para 

cada SBU; e (3) é capaz de identificar a capacidade de geração e os déficits de caixa de 

cada negócio, ressaltando a necessidade de balanceamento do portfólio da empresa,: em 

termos de fluxo de caixa, pela possibilidade de transferências de fluxos entre SBUs. 

b. MATRIZ DE ATRATIVIDADE18 

Desenvolvida pelo grupo McKinsey and Co., e~;ta técnica surgiu para suprir 

limitações detectadas pela General Eletric ao usar a Matriz de BCG: o balanceamento do 

portfólio de produtos da empresa, em termos de fluxo de caixa, em detrimento do ROI 

(retorno sobre investimento), que diz respeito mais diretamente à lucratividade; e o uso 

de um só indicador para representar cada uma das dimensões relevantes para a alocação 

de recursos de uma corporação às suas SBU's. 

Na nova matriz, as ordenadas são as mesmas anteriores, porém multi

compostas: a atratividade do ramo industrial, pelo somatório de variáveis incontrolá

veis, externas à empresa, tais como o tamanho e a taxa de crescimento do mercado, a 

existência ou não de barreiras de entrada, a lucratividade etc; e a força ou a posição 

competitiva da empresa/SBU naquele ramo, resultante do confronto da empresa e seus 

concorrentes quanto aos fatores críticos de sucesso, julgados plenamente controláveis por 

serem internos à empresa tais como força de vendas, recursos financeiros, imagem, 

qualidade, competência administrativa. ~, 

Além disso, cada dimensão foi dividida em pequeno, médio é· 'grande, 

resultando em nove opções de classificação dos negócios da corporação, devendo-se plotar 

cada um deles na célula da matriz considerada mais adequada, visando a análise estraté-

18 Fontes citadas na nota 14 e mais: ABELL Derek F - Strategic Market Planning: problems 
and analytlcal approches, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1979; e CHANNON, D. F.-
Bank ... - vide nota 7. I l • 
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gica, quando, para cada SBU/negócio, partindo-se do atual posicionamento, deve-se iden

tificar qual a posição futura da SBU, mantido o atual curso de ação e em sendo adotada 

cada alternativa possível. 

Quanto às possíveis estratégias, em resumo, giram em tomo de: concentrar 

recursos nos negócios que têm alta atratividade e forte posição competitiva, desinvestir 

quando o contrário for verdadeiro e ser seletivo nas posições intermediárias. 

c. A NOVA MATRIZ DE BGC19 

Corroborando a idéia de que a Matriz de Atratividade veio complementar 

a de BCG, Hax & Majluf descrevem outra metodologia, denominada "a nova matriz de 

BGC", elaborada em função da alta taxa de mudança ambiental ocorrida a partir dos anos 

80 e do uso inadequado das estratégias genéricas sugeridas pela matriz BCG original. 

A nova matriz, também 2x2, pretende classificar as SBU os Negócios/ 

empresas em quatro categorias ("volume"; "fragmented", "specialization" e "stalemate"), 

conforme duas dimensões relativas à suas vantagens competitivas: o "tamanho" (relacio

nado às barreiras de entrada), e o "número de alternativas de obtenção de diferencial de 

mercado" (relativo à diferenciação). 

É interessante notar a congruência de raciocínio entre este modelo e o de 

Análise Estrutural da Indústria, que será visto adiante. 

3.2.3. CURVA DE EXPERIÊNCIA 

Este conceito, associado à redução de custos e à liderança de merddo com 
,I 

base em preços, deu suporte à formulação da matriz de BCG, quanto à ligação] entre a 

fatia ou parcela de mercado detida pela empresa e sua lucratividade. O uso mais freqüente 

em Estratégia é relativo à decisão de preços. 

Entretanto, Kotler20 avisa sobre os riscos da formulação de estratégiàs 

fundamentadas neste conceito, quando resultante apenas da aprendizagem acumulada, pois 

a estratégia de agressividade de preços pode traduzir-se em um imagem de má qualidade 

(um grande perigo para os serviços, em geral) e a tendência natural de expansão pode: 

19 HAX. A. C. & MAJLUF. N. S.- Strategic ... - Vide nota 14. 
20 KOTLER. Philip - obra citada na nota 11. 
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ocasionar uma certa "miopia" quanto aos avanços tecnológicos (argumento especialmente 

válido na área bancária). 

Por razões como essas é que Aaker21 recomenda a associação da curva de 

experiência a fatores como: metas indutoras da eficácia do trabalhador; programas de 

elevação da qualidade; pesquisas contínuas objetivando reduzir custos; programas de 

marketing visando incrementar a participação de mercado; e investimentos para moderni

zação de equipamentos. 

Em bancos, face às limitações impostas pela regulamentação, o uso da 

decisão sobre preços como elemento estratégico tende a ser negligenciado22; mas "nestes 

tempos de transição e talvez por causa disto, a decisão sobre a variável preço ganhará 

nova importância"23. 

Toledo24 julga que, em marketing bancário, a abordagem de rentabilidade 

por produto não é uma base de decisão apropriada, e sugere sua mudança "para (e com) 

a rentabilidade do cliente". 

3.2.4. CICLO DE VIDA 

Hax & Majluf25 relacionam a taxa de crescimento do mercado, na matriz 

de BCG, aos estágios do conceito de ciclo de vida do produto. Segundo estes autores, a 

seqüência ideal do ciclo de vida de um produto/negócio seria iniciando-se como um 

"ponto de interrogação" (estágio de introdução), quando então ganha tamanho e força para 

virar um "estrela" (crescimento e maturidade), e dado o inevitável padrão de apogeu e 

declínio, transformar-se em um "vaca". 

O conceito também dá suporte, por analogia, às estratégias competitivas 

sugeridas por Porter26, de acordo com cinco diferentes cenários industriais, que seguem, 

21 AAKER, David A.- Strategic Market Management, New York, Johns Wiley, 1984, ópud 
COBRA, Marcos - Administração ... VIde nota 8. '' 

22 CHANNON, D. F.- Bank Strateglc ... - Vide nota 7. 
23 REIDENBACH, R. E. & PITIS, R. E.- Obra citada na nota 6. 
24 TOLEDO, G. L.- Marketlng Bancário ... Vide nota 3. 
25 HAX, A. C. & MAJLUF, N. S.- Strategic ... - VIde nota 14. 
26 PORTER, M. E. - Estratégia Competitiva ... Obra citada na nota 15. 
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basicamente, os estágios evolutivos pelos quais passa uma pessoa, um produto, um 

negócio ou um ramo industrial. 

"Apesar de útil ao marketing bancário", a noção de ciclo de vida "não pode 

ser considerada um instrumento analítico suficiente, dado o caráter eclético do elenco de 

produtos e serviços financeiros complementares oferecidos pelo banco"27. Por isso, Nord

man & Mouret28 desenvolveram um conceito análogo, o Ciclo de Vida do Cliente 

Bancário, considerando seus períodos de necessidade de crédito ou de aplicação, conforme 

os recursos e curso normal da vida das pessoas. 

Reidenbach & Pitts29 expressam sua concordância ao pensamento acima, 

afirmando ser uma característica dos produtos bancários em geral, que alguns deles 

possam ser identificados em diferentes estágios do ciclo de vida, dependendo do mercado 

observado; trata-se mais de uma questão de oferecer ou não o produto a um determinado 

segmento de mercado. 

3.2.5. O MODELO DE ANÁLISE ESTRUTURAL DA INDÚSTRIA OU DA RIV A

LIDADE AMPLIADA30 

Ao completar a análise estrutural de uma indústria, Porter sugere o uso de 

estratégias competitivas específicas para cada um dos cenários concorrenciais por ele 

identificados: indústrias fragmentadas, indústrias globais, indústrias emergentes, indústrias 

em transição para a maturidade e indústrias em declínio. Estes cenários decorrem, basica

mente, do grau de concentração de empresas, do nível de concorrência e dos estágios 

evolutivos pelos quais passa um negócio ou uma Indústria. 

Este modelo geral, segundo o próprio autor, pode ser mais útil à formula

ção de estratégias competitivas, se for aprofundada para a análise estrutural dentro da 

indústria, a qual resultará no mapeamento de todos os concorrentes significativos em 

grupos estratégicos, compostos de empresas que desenvolvem estratégias iguais ou se

melhantes, de acordo com a opção de cada uma quanto às várias facetas formadoras do 

posicionamento competitivo, tais como: especialização (em termos de linha de produtos, 

27 TOLEDO, G. L.- Marketing Bancário ... Vide nota 3. "fi 
28 NORDMAN, J. P. & MOURET, J. C. - 'La Banque, um Métier à Repensar dons une 

Optique du Marketing•, Internacional Marketlng, n2 183, março/1971, apud TOLEDO, G. 
L. - obra citada na nota 3. .. : ,/;-

29 REIDENBACH, R. E. & PITTS, R. E. - Obra citada na nota 6. j 1 :; 

30 Resumo da técnica totalmente baseada em PORTER, Mlchael E. - Estratégia 
Competitiva ... Obra citada na nota 15. 
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de público-alvo e de cobertura geográfica), uso de informática, política de canais e de 

atendimento, política de preços, qualidade dos serviços prestados etc. 

A seguir, examinam-se, desta feita em relação a cada grupo estratégico da 

indústria, os determinantes estruturais da intensidade da concorrência: barreiras de mobi

lidade; poder de negociação com fornecedores e clientes; ameaça dos substitutos; e por 

fim, é examinada a rivalidade e situação da empresa dentro do seu grupo estratégico. 

Destarte, a formulação da estratégia competitiva é a decisão de em qual 

grupo estratégico concorrer, assim como as oportunidades estratégicas são: a criação de 

um grupo estratégico novo, a mudança para um grupo estratégico melhor posicionado ou 

o fortalecimento da posição atual da empresa. 

Os autores específicos de marketing estratégico bancário consultados31 não 

se reportaram ao modelo de Porter nem à análise de grupos estratégicos; apenas, Cobra32, 

em relação à formulação estratégica para serviços em geral, faz referência ao modelo da 

rivalidade ampliada e, em capítulo dedicado aos bancos e seguradoras, cita vantagens das 

barreiras de entrada. Apesar disto, cremos serem técnicas perfeitamente aplicáveis à 

indústria bancária. 

Em caráter ilustrativo e sem nos aprofundarmos, utilizamos o Modelo de 

Análise da Rivalidade Ampliada, na indústria bancária, em relação aos bancos de varejo 

e com exemplos alusivos às pessoas físicas, levando em conta o ano de 1990, no Brasil: 

~ 1. 

31 REIDENBACH, R. E. & PITIS, R. E.- Obra citada na nota 6; SAPP, R. W. & SMITH;,R. W.
Strategic ... Obra citada na nota 2; CHANNON, Derek F.- Bank Strategic Management 
and Marketing, Great Britain, John Wiley & Sons, 1986; e KRACHENBERG, A. R. - Marketing 
Bank Services to Bussiness, Michigan, Industrial Development Division -lnstitute of Science 
and Technology, 1979. J 

32 COBRA, Marcos & z:.NARG, Flávio A.- Marketing de Serviços ... Obra citada na nota 1 
- Cap. 3 e 11. I 
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QUADRO 05 i 

APLICAÇÃO DO MODELO DE CONCORRÊNCIA AMPLIADA EM BANCds DE 

V AREJO: Segmento de Pessoas Físicas 

FORÇAS COMPETITIVAS MERCADO DE CAPTAÇÃO MERCADO DE CRÉDITO 

I 
- ENTRANTES POTENCIAIS: consórcios financiamento direto ao consumidor por 

lojas varejistas i 

- SUBSTITUTOS: dólar paralelo agiotas 

-FORNECEDORES: 

- COMPRADORES: 

- CONCORRENTES DIRE

TOS: 

pessoas e/excessos momentâneos 

de recursos 

mercado de crédito bancário 

outros bancos varejistas 

mercado bancário de captação 

pessoas c/déficits momentâneos de re-

curso:> 

outros bancos varejistas 

(Adaptado do modelo de análise estrutural de Porter ·· vide nota 15) 

\ ' 
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PARTE 4 - ESTUDO DE CAMPO 

4.1. A PESQUISA 

Com vistas ao desenvolvimento da etapa prática do projeto, foram cumpri

dos os seguintes estágios: 

- definição das áreas/atividades a serem pesquisadas; 

- reunião de dados sobre o sistema financeiro para a seleção de empresas

alvo, para contatos preliminares; 

- remessa de correspondência de apresentação do projeto aos oito Bancos 

escolhidos, em decorrência da análise dos dados preliminarmente escolhidos; 

- elaboração de um plano geral de pesquisa para a condução de um estudo 

de caso de Marketing Estratégico Bancário mediante entrevistas; 

- entrevista com principais executivos das empresas contatadas, para veri

ficação da aceitação da pesquisa; 

- caso favorável, com base no perfil do entrevistado e de acordo com a sua 

disponibilidade, agendamento da série de entrevistas necessárias à coleta 

dos dados pretendidos e sua realização. 

Para a condução dos assuntos das entrevistas com os executivos que con

tatamos, elaboramos um guia, utilizado sem ciência dos entrevistados e consolidado no 

ANEXO 01- PLANO GERAL DE PESQUISA: ROTEIRO PARA ESTUDO DE CASO 

DE MARKETING ESTRATÉGICO BANCÁRIO, ATRAVÉS DE ENTREVISTA(S), que 

à luz dos objetivos pretendidos, buscou: 

a) caracterizar o processo e o modo utilizado para a formulação de estra

tégias empresariais; 

b) detectar a existência de atividades formais de marketing e de planejamento; 

c) investigar, caso afirmativo, desde quando essas atividades foram estru

turadas, seu estágio evolutivo e seu nível de profundidade, em termos 
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das repercussões das atividades desenvolvidas sobre a postura mercado

lógica do banco; 

d) indagar, no caso de não existência de estruturas formais, como e sob a 

responsabilidade de que órgão se processam as atividades típicas dessas 

áreas, e quais os motivos da não estruturação formal. 

Foi obtida aceitação preliminar em quatro empresas, duas das quais se 

recusaram a participar do estudo, após a verificação da amplitude, natureza e profundidade 

das informações desejadas. Ficamos trabalhando com os dois outros bancos, que haviam 

aceito participar e onde estávamos progredindo bem. 

Em um deles, entretanto, que era de economia mista (estadual), houve, 

entre o momento do contato preliminar e a realização das primeiras entrevistas, a troca, 

por decisão política, de vários membros de sua diretoria, entre os quais elementos-chave 

para o estudo. Face à descontinuidade administrativa, reconhecida como um problema 

pelos funcionários de carreira com quem também contatamos, sentimos, depois do terceiro 

contato, que nossos esforços seriam infrutíferos pela ausência de uma base sólida de 

informações, que ainda tentamos alcançar por meio de dados arquivados ou através de 

uma espécie de "memória institucional" que fosse confiável, quanto às razões das decisões 

tomadas. Assim, lamentavelmente, vimo-nos forçados a abandonar o estudo deste caso. 

No outro banco, uma empresa de capital privado, que chamaremos de 

"Banco A", a pesquisa havia sido extremamente bem aceita, desde o primeiro momento, 

provavelmente por se tratar de uma empresa detentora de um conceito de ser "de vanguar

da", na área mercadológica (como, aliás, confirmamos posteriormente, à medida que nos 

inteiramos dos aspectos pesquisados), e em decorrência da formação acadêmica, em 

Administração e em Marketing, dos dois principais executivos contatados. 

Destarte, a pesquisa foi levada a efeito no Banco "A", através da realização 

de 08 (oito) entrevistas, com duração média de duas horas cada, cujo conteúdo resumimos 

a seguir, seguindo a estrutura do anexo O 1: 
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RESUMO DOS DADOS OBTIDOS NO BANCO "A" 

I- CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

As entrevistas obtidas no Banco A envolveram 06 (seis) de seus principais 

executivos, cujos perfis podemos resumir: ! 

- Cargos: diversos, integrantes do primeiro e segundo escalão, inclusive 

diretores e superintendentes, nas áreas de Marketing e Coorde

nadora de Administração, que encampa o Planejamento. 

- Tempo na Empresa: mais de 03 (três) anos, chegando até 15 (quinze) 

anos de casa; 

- Escolaridade: todos os entrevistados com curso superior, alguns com 

cursos de pós-graduação, em áreas de concentração variadas. 

11- PERFIL DO BANCO 

Fundado na década de 1950, o Banco A desenvolve toda a gama de 

operações/atividades permitida pela atual regulamentação dos Bancos Múltiplos. As prin

cipais áreas de atuação são: banco comercial, compreendendo varejo e atacado, inclusive 

câmbio; banco de investimentos; e crédito e negócios imobiliários. 

O modelo atualmente utilizado pelo Banco para sua estrutura organizacio

nal é o de uma corporação orientada para o mercado, composta de 06 (seis) Unidades de 

Negócios - das quais 04 (quatro) refletem os segmentos atendidos e 02 (duas) especiali

zadas por produtos - e 02 (duas) de Serviços, que dão o suporte institucional. 

Embora organizado como uma sociedade anônima, trata-se de um banco de 

uma família, com participação ativa de membros na gestão do negócio, através de assentos 

no Conselho de Administração e em Comitês de Políticas e de Gestão Operacional. Sua 

administração direta, porém é totalmente profissionalizada em todos os níveis, ir;tclusive 

presidência. 

I 
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III - FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

A década de 80 foi caracterizada para o Banco A por um processo de 

sucessivas contrações e dispersões da estrutura organizacional, sendo o "Plano Cruzado" 

citado como o agente externo de maior relevância da década. Importa ressaltar que o 

conceito de segmentação (com base em renda ou patrimônio) já era praticado desde o 

início do período de análise. 

Em 1988 houve a introdução da atual filosofia corporativa: ter a Unidades 

de Negócios (UN) autônomas, cada uma liderada por um Vice-Presidente que deve agir 

como um efetivo GESTOR, com: 

- ampla liberdade de investimentos e contrataç.5es; 

- total responsabilidade pela rentabilidade da UN, medida em termos de 

Retomo sobre o Patrimônio. 

A adoção do modelo corporativo é a mais clara sinalização do processo de 

mudança cultural sofrido na década e vem sendo sedimentado lentamente. O processo se 

resume na troca da estratégia de crescimento da empresa: até 1985 a busca era por 

VOLUMES. A partir de 1986, a missão passou a ser norteada pelo conceito de RENTA

BILIDADE. A corporação trocou a estratégia expansionista, então em voga, por uma 

estratégia elitista, decisão tomada com base em profundo diagnóstico do mercado e do 

ambiente competitivo, realizado por uma força-tarefa interna. 

A definição da postura global do Banco frente ao mercado é bem clara: em 

1987 a cúpula organizacional decidiu que a missão empresarial seria a de ser um Banco 

voltado para apenas alguns segmentos do mercado e focado nos resultados por clientes. 

A partir daí toda a estrutura, inclusive a rede de Agências foi também reformulada, 

segmentada e direcionada para a priorização dos segmentos de clientes mais rentáveis, 

através de atendimento diferenciado. 

Essa missão vem sendo reforçada constantemente. No final do período sob 

estudo já houve a definição das políticas e diretrizes que nortearão a atuação do Banco 

nos anos 90, em termos de consolidação da segmentação iniciada e das características dó 

atendimento pretendido. 
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"Ser Rentável" pode ser encarado como o objetivo maior da cofr>oração e 
I 

de cada UN em particular. Há um processo explícito de fixação da participação !pretendida 

por cada UN na rentabilidade total, de modo a ficar claramente definido e quantificado o 

seu objetivo. As sistemáticas de planejamento por orçamentação e de men~uração da 

rentabilidade está disseminada por todas as UNs da empresa, havendo o compro~etimento 

de cada gestor com a obtenção dos resultados. ! 

i 
O Retorno total sobre o Patrimônio requerido da corporação é fixado pelo 

Comitê de Políticas e Estratégias em reunião de negociação balizada por análises ambien

tais feitas internamente. Referido Comitê é formado pelos membros do CÓnselho de 

Administração e pelos Gestores das UNs e das USs (Unidades de Serviço). ~ responsa

bilidade pela consolidação do Orçamento Geral e da mensuração da rentabilidade, calcada 

em um sistema de custos e de receitas por produtos, cabe à Diretoria Coordenadora de 

Administração, uma das USs existentes. São áreas de suporte e apoio institucional, que se 

encontram no mesmo nível organizacional das UNs. 

A Diretoria Coordenadora de. Administração é um órgão de linha, que 

compreende quatro grandes áreas: Planejamento Financeiro (envolvendo Contabilidade, 

Planejamento Fisco-tributário e Orçamentos), Informática, Processamento de Serviços 

(Pessoal, Jurídico, Centralizações de Convênios e Arrecadações) e Patrimônio e Segurança. 

À outra US cabe a responsabilidade pela coesão da corporação, através da 

área de Marketing Institucional e das políticas de Recursos Humanos. 

O empenho pessoal nos escalões hierárquicos mais altos da UN é obtido 

com a ligação do cumprimento das metas e a obtenção da rentabilidade a um sistema de 

remuneração baseado em bônus pela "performance". Para os demais funcionários da 

pirâmide organizacional das UNs, foi montado um sistema de avaliação de desempenho 

com base na rentabilidade obtida nos negócios sob sua responsabilidade. Nas USs (centros 

de custos), a avaliação se dá por critério de menor custo das tarefas. 

•• 
Uma vez que cada UN é autônoma para investimentos, não há necessidade 

de efetuar-se uma análise globalizada dos recursos da corporação (pessoal, tecnologias, 

máquinas e equipamentos etc.), não havendo priorização para alocação de recursos para a 

obtenção dos objetivos almejados, o que é feito a nívél de cada UN. 

ti 
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IV - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MARKETING 

A área organizacional específica e formalizada para marketing está a nível 

de Diretoria, no segundo escalão hierárquico. Envolve 86 (oitenta e seis) funcionários, dos 

quais muitos são especialistas em áreas específicas de Marketing. As principais atividades 

desenvolvidas, como visto no organograma do anexo 02, são: Endomarketing, Pesquisa e 

Análise de Mercado, Comunicação Institucional e de Segmentos, Promoções e Eventos, 

Controle de Marketing e Merchandising. 

V - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MARKETING 

De início, importa destacar que as próprias Unidades de Negócios englo

bam, cada uma, as atividades e funções referentes aos seus Canais de Distribuição (pontos 

de atendimento) e aos seus Produtos, inclusive o desenvolvimento, enquanto a Diretoria 

de Marketing presta os serviços de marketing requeridos e cuida do Marketing corporativo. 

O Banco A não adota o enfoque de posicionamento mercadológico nos 

moldes tradicionais de V arejo ou Atacado. Ele atua em ambos os mercados, através de 

Unidades de Negócio diferentes e em segmentos escolhidos, sendo a segmentação a 

característica mais marcante da postura mercadológica adotada, uma vez que o Banco 

pratica uma estratégia bem definida para a abordagem do mercado e definição de público-alvo. 

Na busca dos segmentos mais rentáveis, cada UN é livre para planejar-se 

e inovar, modificando qualquer elemento de seu marketing-mix para adequá-lo aos seg

mentos pretendidos e até a determinados clientes. Mais uma vez, a rentabilidade é o 

conceito mais forte e que permeia e justifica todas as ações. A principal vantagem 

percebida em relação aos concorrentes é essa total flexibilidade no atendimento ao cliente. 

O Banco A tem um Sistema de Informações de Marketing bem desenvol

vido, com permanente coleta e análise de dados sobre o mercado e sobre os concorrentes 

diretos, o qual está estruturado sob a forma de um banco de dados, onde qualquer 

funcionário passa informações obtidas até em conversas informais. 

São feitas Pesquisas de Mercado com relativa freqüência, com o objetivo 

de nortear a ação das UNs quanto à imagem da empresa e tendências dos concorrentes, 

expectativas de clientes e não clientes, grau de satisfação no atendimento, dentre outros. 
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O Banco usa, de modo seletivo, todas as vias disponíveis no mercado para 

contacto/negociação com a clientela, sempre com o caráter inovador, buscando oferecer 

ao cliente rentável uma maior comodidade e praticidade. 

A nível da rede de Agências, a força de vendas para negociação/atendimen

to, nos segmentos de maior rentabilidade, consiste em 04 (quatro) a 07(sete) gerentes de 

conta por unidade, responsáveis, cada um, por um máximo de 120 contas, a depender da 

freqüência de contato e do porte do cliente. Tem-se também bastante forte o atendimento 

telefônico e afora este nível de atendimento, tem-se todo o elenco de atendimento comum 

às agências dos demais bancos comerciais. 

As decisões sobre as políticas de recrutamento, seleção, e treinamento dos 

funcionários da "linha de frente" são tomadas pelos gestores das UNs em conjunto com a 

área de Recursos Humanos. 

Quanto à política de preços, as UNs fazem livre negociação com seus 

clientes, tanto na captação como na aplicação de recursos. Entretanto, uma das UNs 

centraliza os negócios interbancários e a taxa do CDI-Certificado de Depósitos Interban

cários referenda as taxas negociadas. O gerente, a Agência e a UN são creditadas ou 

debitadas pela diferença entre o CDI e a taxa aplicada, havendo uma interligação dos 

saldos com o sistema de avaliação de desempenho funcional. 

Existem diretrizes no que se refere à definição do público-alvo, com base 

inicial em renda/patrimônio. O critério muda para rentabilidade, quando se trata da 

manutenção ou não do cliente, após um prazo máximo de um ano para maturação do 

cliente novo. 

Há possibilidade de flexibilização dessas taxas em grandes negócios ou 

para determinados clientes, cabendo a decisão ao próprio negociador, considerando-se que 

o todo do relacionamento com o cliente deve ser rentável, não necessariamente a transação. 

Na área de propaganda e promoção de eventos, o Banco A se relaciona 

com duas agências: uma cuida da imagem institucional da corporação e a outra das peças 

referentes a produtos específicos e tipos de atendimento privilegiados. O perfeito entrosa

mento entre as duas é garantido pela intermediação da Diretoria de Marketing e pela 

fixação de algumas regras a serem seguidas por ambas. 
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Em termos de imagem, o Banco A é visto como preocupado com a clien

tela, sempre buscando novas e inovadoras soluções tecnológicas, e as propagandas e a 

publicidade obtida institucionalmente visam reforçar essa imagem. 

Na opinião dos entrevistados, os resultados obtidos pelo Banco A, tanto em 

termos de rentabilidade como em termos da imagem institucional frente às tendências, 

vêm sendo plenamente satisfatórios, cabendo na década de 90 continuar com a ser 

orientado pelo e para o mercado, através de um "offerring" diferenciado a cada segmento, 

· com o que, em última análise, se traduz na rentabilidade tão intrinsecamente buscada. 

4.2. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

Embora o Banco A seja uma empresa "de um dono", no caso, uma famHia, 

esta não centraliza todo o poder decisório em suas mãos, compartilhando autoridade e 

responsabilidade com os executivos da corporação. Na medida que são elaborados diag

nósticos e análises ambientais previamente à fixação de objetivos quantitativos, podemos 

caracterizar o modo utilizado na formulação de estratégias corporativas como DE PLA

NEJAMENTO. 

As atividades de marketing e de planejamento são formalmente exercidas, 

existindo áreas específicas para o mister. As atividades de marketing encontram-se distri

buídas entre as Unidades de Negócio, que cuidam dos canais de distribuição e dos 

produtos e a Unidade de Serviço que absorve os demais atividades de marketing, dando 

suporte a todas UNs. 

Constatamos que essas atividades foram estruturadas no início da década 

estudada. Encontram-se em elevado estágio evolutivo, com processos já bastante sedimen

tados na organização e as repercussões das estratégias desenvolvidas permeiam toda a 

postura mercadológica do banco. 

Face à fixação de objetivos através de negociação com os gestores, que têm 

total flexibilidade e liberdade quanto ao uso de recursos para a obtenção do resultado que 

assegure uma vantagem competitiva, podemos afirmar encontrar-se o Banco A já no que 

chamamos de "estágio pós-industrial", fazendo uso do sistema de administração estratégica. 

Existe uma definição clara de missão e do negócio da empresa, assim como 

o estabelecimento de quais são os negócios da corporação, percebemos, assim, que o 

Banco A aplica preceitos da teoria de planejamento estratégico. Observamos, no decorrer 
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do estudo, a plena aplicação dos conceitos de SEGMENTAÇÃO E POSICIONAMENTO; 

não vislumbramos, contudo, o uso das demais ferramentas de Marketing Estratégico 

discutidas na parte 3. 

Detectamos claramente os indícios de incidência do impacto do fator "in

flação" sobre a administração estratégica de marketing no banco A, tendo vários dos 

entrevistados citado o PLANO CRUZADO como o catalisador do pensamento estratégico 

na empresa, a partir do qual: 

- foi adotada a atual estrutura organizacional corporativa; 

- foi reforçada a estratégia de segmentação para a abordagem do mercado; e 

- ocorreu a mudança do objetivo estratégico do crescimento para a renta

bilidade. 
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PARTE 5 ·CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consolidamos e reforçamos, ao final de nossos trabalhos, nossa convicção 

sobre a extrema importância, para o futuro de uma empresa, da existência de uma 

metodologia segura para a tomada de decisões estratégicas, que permita, como no caso 

estudado, a transformação de ameaças ambientais em oportunidades bem aprovei4das. 
" 

~ 
Estar constantemente sintonizado com a evolução do meio ambiente, tam-

bém se mostra essencial para a antecipação das mudanças do futuro próximo e a 'tomada 

das decisões adequadas, pela determinação de onde se quer chegar e qual o melhor 

caminho a seguir. O compartilhamento de um único projeto empresarial - uma visão <futura 

da empresa ou corporação -por todo o corpo gerencial, com a clara definição da\áutori-
' dade e das responsabilidades de seus integrantes, fica para nós admitido como o meio mais 

eficaz para a consecução dos objetivos pretendidos em uma corporação, qualquer que seja 

o seu ramo industrial. 

Temos consciência clara, ao término deste estudo, que apesar das especifi

cidades da empresa bancária, que força algumas adaptações no tratamento de seu c9mpos

to mercadológico, as teorias desenvolvidas no campo do Marketing Estratégico lhe são 

úteis. O papel desempenhado pela área de Marketing em uma empresa do setor financeiro 

encontra-se definido, em sua essência, no item 2.2.2. retro, quadro 04. As principais 

decisões estratégicas de um banco, assim como as principais etapas de seu planejamento 

estratégico foram focalizadas na parte 3.1., enquanto o restante do capítulo 3 se deteve na 

análise teórica da aplicabilidade, em bancos, de alguns conceitos e ferramentas de Marke

ting Estratégico. 

Apesar da principal limitação apontada no uso do método do caso, referente 

à impossibilidade de generalização das conclusões obtidas, bem como dos riscos de uma 

má escolha, quando se utiliza o critério do julgamento próprio e da conveniência para a 

~eleção do(s) caso(s) a estudar, entendemos como valioso o estudo realizado, pois que, 

com efeito, face ao nível de aprofundamento obtido em todo o leque dos aspectos 

organizacionais enfocados, conseguimos apreender detalhes da operacionalização e do 

processo decisório no banco estudado, assim como verificamos a aplicação de conceitos 

de Marketing Estratégico por parte de uma empresa do setor bancário comercial brasileiro, 

pelo que julgamos válido o roteiro de pesquisa proposto. 
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O pressuposto assumido no ínicio do projeto, referente ao impacto da 

espiral inflacionária sobre a existência de preocupações de natureza estratégica e sobre a 

importância do Plano Cruzado no contexto do setor bancário nacional, ficou fortemente 

evidenciado no estudo de caso realizado. 

Caso as medidas de política econômicas contidas em um próximo "Plano" 

ou programa de governo, logrem sucesso efetivo e duradouro no controle da inflação, ter

se-á, futuramente, a oportunidade de efetuar o estudo dos efeitos da conjuntura inflacio

nária sobre a administração estratégica de Marketing em bancos brasileiros, tendo por base 

ambientes econômicos distintos, para efeito de comparação, o que fica indicado como 

campo para posterior aprofundamento, 

Também apontamos como campos propícios para aprofundamento a análise 

acurada de qualquer das áreas aqui enfocadas de modo globalizado, pois que o nosso 

interesse estava concentrado no processo decisório e não nas atividades em si. 

Por fim, consideramos alcançados os objetivos a que nos propusemos e 

agradecemos todos aqueles que colaboraram com a consecução desta dissertação. 
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PARTE 7 - ANEXOS 

ANEXO 01 

PLANO GERAL DE PESQUISA: 

ROTEIRO PARA ESTUDO DE CASO DE MARKETING ESTRATÉGI€0 

BANCÁRIO ATRAVÉS DE ENTREVISTA(S) I 

BANCO __________________________________________ ___ 

I- CARACTERIZAÇÃO DO(A) ENTREVISTADO(A) 

1. Nome: 

2. Cargo: 

3. Tempo na Empresa: 

4. Tempo no Cargo: 

5. Escolaridade: 

ll - PERFIL DO BANCO 

1. Ano de fundação: 

2. Qual a filosofia de atuação do banco, tendo em vista a gama de operações/ativi"ades 

que pode desenvolver, pela atual regulamentação dos Bancos Múltiplos? 

3. Qual(is) a(s) principal(is) área(s) de atuação? 

( ) banco comercial ( ) banco de investimentos ( ) leasing 

( ) corretora ( ) seguradora ( ) administradora de cartões 

( ) financeira ( ) turismo ( ) outras --------

\ 
\ 

\ C' 

u 

4. Qual o modelo atualmente utilizado pelo Banco para sua estrutura organizacional? 
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5. Síntese do Controle Acionário(%): 

6. Há participação ativa de sócios na administração do Banco? 

- Caso positivo, em que cargos? (Se possível, indique em um organograma). 

7. Número de diretores (ou equivalente): 

8. Número total de funcionários: 

- Destes, quantos estão na matriz (direção)? 

- Em contacto com o público? 

-E em atividade de apoio/retaguarda? 

9. Total de clientes: Pessoas Físicas--------

Pessoas Jurídicas -------

10. Ranking: Captação de Recursos ----

Fonte: 

Empréstimos -----

11. Que outros elementos/aspectos seriam úteis para descrever, em termos genéticos, o 

perfil empresarial do Banco? 

ID- FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

1. Como ocorreu o processo de adoção da atual filosofia e estrutura organizacional 

(fatores da tomada da decisão, etapas)? 

2. O Banco conta com uma "missão empresarial" (razão de ser da empresa) claramente 

definida? 

()SIM 

- Ela é explícita (escrita)? • 
J 

- Está disseminada por toda a empresa? 

-Como é transmitida aos componentes da organização? 
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()NÃO 

- Como é definido o escopo de atuação do Banco (abrangência geográfica, áreas 

de operações, mercados)? 

3. Existe um planejamento da "postura global" do Banco frente ao mercado e às mudanças 

ambientais, com a fixação de objetivos de longo prazo? 

()SIM 

- Qual o período de tempo considerado? 

-Esse planejamento é formal (escrito em forma de plano)? 

(* se sim, passe à questão 4) 

- Ou informal (idéias, discussões)? 

(* se sim, passe à questão 5) 

()NÃO 

- Como o Banco acompanha a evolução de seus negócios? 

- Cada área funcional traça suas próprias diretrizes e políticas? 

- São fixadas metas para Agências e/ou por produtos? Por favor, descreva sucin-

tamente o processo. 

- Como o Banco reage a mudanças no ambiente externo, um novo plano econô

mico do Governo, por exemplo ? 

(* passe à etapa IV) 

4. Por favor, descreva o processo de elaboração do(s) Plano(s): 

-A que área ou a quem cabe a responsabilidade pela sua formulação? 

-Em que nível organizacional essa área se encontra? 

-Trata-se de órgão de staff ou de linha? 

-Como está estruturada? (Se possível, esboce um cronograma) 

5. Quem/que áreas participam do processo, como decisoras? 

6. Desde quando o Banco faz uso desse processo? 
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7. Existem diretrizes/políticas claras a serem seguidas? 

()SIM 

- Quais são elas? 

- De onde são oriundas? 

()NÃO 

8. O planejamento da postura mercadológica do Banco abrange todas suas áreas? 

()SIM ()NÃO 

-Como são fixados os objetivos/metas das diversas áreas funcionais? 

- Os objetivos são quantificados precisamente ou são genéricos? 

9. É realizada uma análise das tendências ambientais, chegando-se à previsão de situações 

favoráveis/adversas? 

()SIM 

- São contratados consultores ou é feita internamente? Qual a área responsável, 

em qualquer dos casos? 

- Quais as variáveis consideradas? 

- Qual a técnica utilizada? 

()NÃO 

- O impacto de possíveis mudanças ambientais sobre os planos desenvolvidos é 

estimado? Caso positivo, como? 

10. Existe uma análise dos recursos da empresa (pessoal, tecnologias, máquinas e equi

pamentos etc.), de forma globalizada, frente aos objetivos almejados? 

()SIM 

-É realizada por qual área organizacional? 

-Quais recursos são considerados? 
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- Qual(is) o(s) objetivo(s) desta análise? 

- A análise é interna ou efetua comparações com outros bancos? 

- São determinados "pontos fortes/fracos"? 

-Como são supridos os eventuais "pontos fracos"? 

- Como é feita a alocação dos diversos recursos (do Banco) necessários à conse-

cução dos objetivos fixados? Existe uma priorização de objetivos ou áreas? 

Quem toma a decisão final? 

()NÃO 

- Como é feita a alocação dos diversos recursos do Banco necessários à consecu

ção dos objetivos fixados? 

- Existe uma priorização de objetivos ou áreas? 

- Como é tomada a decisão final (áreas e pessoas decisoras/influenciadoras)? 

11. Existe a preocupação com ações/reações de outros bancos? 

()SIM 

- A que nível? 

()NÃO 

-Por quê? 

12. Como o Banco acompanha a evolução de seus negócios? 

IV - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MARKETING 

1. Existe uma área organizacional específica e formalizada para marketing? 

()SIM 

- Qual a denominação da área? 

-Em que nível organizacional está situada? 

- Quais as principais atividades desenvolvidas? 

- Quantas pessoas trabalham nesta área? 
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- Em geral, elas têm treinamento específico em Marketing? 

- Por favor, esboce um organograma da área. 

()NÃO 

- Há alguma razão específica para a não estruturação da área de Marketing? 

V - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MARKETING 

a) Posicionamento e Segmentação de Mercado: 

1. Qual o enfoque mercadológico adotado pelo Banco? 

()Varejo 

()Atacado 

( ) Midle Market 

( ) Outro. Qual? _______ _ 

2. Cite, por favor, algumas das características marcantes da postura mercadológica ado

tada pelo Banco. 

3. O Banco pratica uma estratégia definida para a segmentação de mercado e definição 

de público-alvo? 

()SIM 

- Qual a base de segmentação (geográfica, setor econômico, porte de cliente, outras) 

- Qual(is) segmento(s) o Banco busca atingir? 

- O Banco modifica o seu Marketing-mix para adequá-lo ao(s) segmento(s) pre-

tendido( s)? 

- Que razões justificam a estratégia adotada? 

()NÃO 

-Por quê? 

-Isso causa algum tipo de dificuldade à abordagem do mercado? 
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b) Planejamento de Marketing: 

1. Qual a sistemática de fixação dos objetivos globais de Marketing? 

2. O Banco faz previsão de "vendas" por produto/serviços? 

()SIM 

-Como é feita a previsão (métodos, períodos, bases etc.) 

- Qual a área responsável? 

-As previsões têm se mostrado coerentes com o realizado? 

()NÃO 

3. São elaborados planos formais? Por favor, descreva o processo. 

4. São determinadas metas para as unidades operacionais (agências, por exemplo) e/ou 

pessoas (gerentes, diretores, supervisores etc.)? 

()SIM 

- Qual sua base (volume, lucro, valores absolutos, crescimento percentual, outras)? 

- São metas globais ou por produto? 

- Como é feito o acompanhamento? 

- Há "interface" com o sistema de avaliação de desempenho funcional, para efeito 

de promoções, por exemplo? 

- Que áreas participam destes processos? 

()NÃO 

- Como é realizada a avaliação de desempenho das diversas áreas organizacionais 

(agências e outras unidades operacionais) e de pessoal? 

... 
c) Sistema de Informações de Marketing: 

1. Existe no Banco um sistema permanente de coleta e análise de dados sobre o mercado 

e sobre a concorrência? 
/' 
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()SIM 

- Como se encontra estruturado? 

- Quais as principais fontes utilizadas? 
\ 

- São feitas Pesquisas de Mercado? Com que objetivo (necessidades dos clientes, 

tendências de mercado, imagem da empresa, conhecimento sobre concorrentes, 

localização de agências, potencial de mercado, outras)? 

- Qual o tratamento dado aos dados coletados? 

- Quais as informações produzidas? 

- Como e quando essas informações são utilizadas? 

()NÃO 

- Existe algum tipo de monitoração da concorrência? Caso positivo, descreva-o, 

por favor. 

- Como o Banco acompanha as tendências de mercado? 

- Em sua opinião, existem problemas que decorrem da ausência de informações 

sistemáticas? 

d) Em relação ao Marketing-Mix: 

1. PRODUTOS/SERVIÇOS: 

1.1. Quais os principais produtos/serviços do Banco e respectiva abrangência em 

relação à cobertura de mercado? (total ou segmentada- qual base?) 

1.2. Destes, quais foram introduzidos nos últimos 5 anos? 

1.3. Como e por qual(is) área(s) são tomadas as decisões sobre produtos (lançamento, 

desenvolvimento, inovações, saída do mercado etc.)? 

1.4. O Banco tenta diferenciar seus produtos/serviços? De que modo? Com que objetivo? 

1.5. Quais as vantagens e desvantagens percebidas em relação aos principais concorrentes? 

1.6. É provável que um concorrente venha a introduzir um produto seriamente com-

petitivo, rapidamente? Qual seria a reação do Banco? 

2. PONTOS DE ATENDIMENTO: 

2.1. Quais as vias de contacto/negociação com a clientela que o Banco faz uso? Em 

que número? 
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AGÊNCIAS: POSTOS DE SERVIÇO: ATM: 

OUTRAS:qurus? ______________________________________ ___ 

2.2. Qual a via de contato/negociação de uso mais freqüente? 

2.3. Qual a distribuição geográfica dos pontos de atendimento? (regiões do país e 

relação Capital/interior) 

2.4. Como são tomadas as decisões de abertura/fechamento de pontos de atendimento? 

3. FORÇA DE VENDAS: 

3.1. Qual a atual estrutura de negociação/atendimento ? 

3.2. A seu ver, está adequada? 

3.3. Quais as políticas adotadas para recrutar, selecionar, treinar e remunerar seus 

funcionários da "linha de frente" (gerentes gerais, gerentes de campo, pessoal de 

atendimento)? 

3.4. Qual a área responsável pela tomada de decisões sobre a força de vendas? 

4. POLÍTICA DE PREÇOS: 

4.1. Existem diretrizes firmes no que se refere à concessão de crédito, remuneração, 

valores mínimos para abertura de conta, para recebimentos diversos, saques etc.? 

Quais são as principais? 

4.2. Como e por qual área são determinados as diversas remunerações, juros, comis-

sões, taxas recebidas ou pagas? Os custos são considerados? Quais? 

4.3. Há possibilidade de flexibilização em grandes negócios? A quem cabe a decisão? 

4.4. Existe diferenciação de preços em relação aos principais concorrentes? 

4.5. Quais fatores limitam/auxiliam a tomada de decisões de preços? 

5. PROPAGANDA E PROMOÇÃO DE VENDAS: 

5 .L Qual o processo de tomada de decisões nesta área? 

5.2. Há uma imagem institucional claramente definida que o Banco, enquanto empre

sa, deseje ter no mercado? 

()SIM 

82 



-Qual é ela? 

- Como ela é trabalhada? (instrumentos e meios) 

()NÃO 

5.3. Como a promoção e propaganda dos diversos produtos/serviços é feita? 

- Através de Agência(s) de propaganda ou internamente? 

- Qual a área responsável (em qualquer dos casos)? 

- É realizada de forma individualizada, globalmente ou por "pacotes"? Nesse 

último caso, quais os critérios e segmentos? 

- Quais os instrumentos e meios julgados de melhores resultados? 

- É definida uma verba? Quais os parâmetros usados? 

VI - QUESTÕES DE ORDEM GERAL 

1. Em sua opinião e de modo geral, os resultados obtidos vêm sendo satisfatórios? 

( ) Plenamente ( ) Poderiam ser melhores 

2. Quais aspectos contribuiriam para um melhor desempenho global da empresa? 

3. Está prevista alguma modificação substancial de alguma das sistemáticas enfocadas? 

4. Algum outro aspecto mereceria análise ou um maior aprofundamento, para melhor 

compreensão por parte do(a) pesquisador(a), de como ocorrem os processos de defini

ção da postura estratégica global do Banco e de formulação de suas estratégias merca

dológicas? 

5. Há alguém mais a quem o(a) pesquisador(a) possa ou deva dirigir-se para conversar a 

respeito deste estudo? 
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A~~Exo 2 
BANCO A • ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DE MARKETING 

GERÊNCIA 
r-- COMUNICAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA INSTITUCIONAL - DE MARKETING 
CORPORATIVO 

GERÊNCIA 
...... PROMOÇÕES 

E EVENTOS 

GERÊNCIA 
PROJETOS 
ESPECIAIS 

GERÊNCIA 
r-- MARKETING 

ATACADO 

SUPERINTENDÊNCIA GERÊNCIA 
DE MARKETING PESQUISA DE 

ATACADO MERCADO 

GERÊNCIA 

- ANÁLISE 
DE MERCADO 

DIRETORIA -DEMARKETING 

GERÊNCIA 
r- MARKETING 

INTERNO 

SUPERINTENDÊNCIA GERÊNCIA 
DE SERVIÇOS CONTROLE DE 

DE MARKETING MARKETING 

GERÊNCIA ..... MERCHANDISING 
E PROD. GRÁFICA 

GERÊNCIA 

- MARKETING 

GERÊNCIA SENIOR 
SEGMENTOPJ 

MARKETING ...... 
VAREJO 

GERÊNCIA 
- MARKETING 

SEGMENTOPF 
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