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1. Introdução

o setor bancário brasileiro é um dos setores financeiros do mundo de maior

complexidade. Junto com os altos e baixos da economia brasileira, os bancos brasileiros

passaram por inúmeros desafios e adotaram modelos de negócios distintos, em tempos

distintos. Estes modelos de negócios têm feito alguns prosperarem a longo prazo, assim como

têm produzido bancos com desempenhos espetaculares efêmeros e levado à extinção vários

outros.

1.1 Objetivo do trabalho

Este trabalho tem como objetivo analisar o modelo de negócios dos dois principais

bancos múltiplos brasileiros - Itaú e Bradesco, focando na sua atuação no varejo, no sentido

mais amplo, e analisar especificamente o papel de fundos de investimento nas estratégias nos

seus modelos de negócio.

A escolha destes dois bancos é devida a seu longo histórico de sucesso, que os levou à

posição de liderança, sob análise de diversos indicadores de porte e desempenho. Embora o

mercado brasileiro conte com outros bancos de relevante importância, a escolha destes do Itaú

e Bradesco se deve a:

atuação estritamente privada, diferenciando-os de bancos estatais que, embora

possuam participação significativa no mercado, contam com forte interferência do .

Governo tanto em fonte de funding assim como em mercados cativos com

fornecimento de carteira de clientes, tomando a análise enviesada; a interferência do

governo também se faz presente determinando os mercados de atuação, por exemplo,

em setor imobiliário, agrícola e fundos trabalhistas, tornando a competição imperfeita
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posição de liderança não abalada pelos concorrentes estrangeiros que entraram no

Brasil a partir da abertura econômica, quando gigantes do setor bancário mundial

entraram no mercado brasileiro; a despeito do seu gigantismo no mercado

internacional, estes bancos não conseguiram posição de líderes, tomando-se

seguidores de Itaú e Bradesco.

1.2 Metodologia do trabalho

Este trabalho consiste em um estudo exploratório baseado em:

• Revisão bibliográfica;

• Estudo de casos comparativos.

Na fase de revisão bibliográfica, são extraídos, das diversas escolas, conceitos e

teorias aplicáveis para o caso prático a ser tratado. Reunindo estas diversas correntes, é feita

uma comparação destes conceitos e teorias, de modo a permitir a compreensão dos mesmos

de forma abrangente.

Na fase de estudo de casos comparativos, são aplicados os conceitos tratados na fase

da revisão bibliográfica, trazendo as teorias à luz da prática empresarial no mercado bancário

brasileiro. A aplicação da teoria nos casos práticos ilustram a aplicabilidade dos conceitos

tratados na revisão bibliográfica. Além disso, a aplicação dos conceitos nestes casos

possibilita analisar quantitativa e qualitativamente a eficácia e a adequação das ações,

permitindo a ligação entre a teoria e a prática.

1.3 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:
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Fundamentação Teórica: nesta etapa, serão apresentados conceitos fundamentais de

estratégias empresariais e modelos de negócios. Serão apresentadas idéias de diversos

autores, e analisados os fatores e a sua respectiva relevância considerados por cada

um, fazendo um comparativo não exaustivo das diversas escolas

Caracterização do tema: nesta seção, será analisado o setor bancário brasileiro - os

modelos de negócio adotados pelos principais bancos, focando nos casos Itaú e

Bradesco

Análise do papel de fundos de investimento no modelo de negócios do Itaú e do

Bradesco. Os fundos de investimento, após a estabilização do Real, constituem um dos

principais produtos bancários e têm importância fundamental no modelo de negócios;

a sua contribuição será analisada nesta fase

Conclusão - Será analisada a aderência das estratégias em relação aos modelos de

negócios de cada banco, assim como o seu grau de sucesso.

1.4 Relevância do tema

O tema proposto tem como objetivo contribuir para a compreensão dos conceitos de

modelos de negócios, fazendo uma revisão bibliográfica abrangente, porém, não exaustiva,

das principais correntes de estratégia empresarial. Além disso, o trabalho fará análise dos

modelos de negócios e seus efeitos concretos sobre os resultados das empresas estudadas.

A aplicação dos conceitos de modelos de negócio nos dois bancos líderes brasileiros -

Itaú e Bradesco, pode lançar luz à compreensão do mundo empresarial competitivo brasileiro.

A análise da adequação dos modelos ao ambiente externo - oportunidades e ameaças; e ao

ambiente interno - recursos, capacidade e competência central, contribuirá para uma
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compreensão nos diversos níveis de estratégia corporativa, assim como as ações necessárias

para implementação da estratégia.

o mercado bancário brasileiro, desde o Plano Real, passou por forte consolidação.

Pelos dados de dez/2002, os 10 maiores bancos brasileiros por ativos concentram em tomo de

75% de ativos, 64% do patrimônio líquido e 75% do lucro líquido do setor, enquanto os 50

maiores bancos brasileiros concentram 97% dos ativos, 93% do patrimônio líquido e 95% do

lucro do setor. Veja-se o quadro a seguir com o market share dos 10 maiores bancos

brasileiros em ativos e a sua evolução nos últimos 3 anos:

Tabela 1 - Market Share dos 10 maiores bancos brasileiros por ativos, em 2002

BB
2 CEF
3 BRADESCO
41TAU
5 UNIBANCO
6 SANTANDER BANESPA
7 ABN AMRO
8 CITIBANK
9 NOSSA CAIXA

10 HSBC

11,9%
11,3%
10,0%
6,6%
5,1%
3,4%
2,6%
2,6%

10,7%
10,0%
8,3%
5,5%
6,1%
3,4%
2,3%
2,3%

9,7%
4,9%

11,6%
11,3%

7,0%
6,3%
6,1%
3,9%
1,4%
1,4%

4,5%
11,4%
11,7%
7,2%
6,3%
6,0%
3,3%
1,6%
1

Nota: Dados trabalhados pela autora

* Nesta análise, foi excluído o BNDES, que, embora pelo critério de ativos totais devesse

ocupar 3o colocado no ranking, o mesmo tem característica de banco de desenvolvimento,

distinguindo-se da natureza de atuação dos bancos objeto desta análise
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A tabela 2 apresenta a participação de bancos por tipo de controle, no ativo total,

patrimônio líquido e lucro líquido, de 2000 a 2002. Este quadro poderá fornecer idéia das

alterações de participação de cada tipo de controle no mercado bancário brasileiro:

Tabela 2 - participação de bancos por tipo de controle, no ativo total, patrimônio líquido e
lucro líquido.

2000
Em R$ 000

Ativo Total Patrimônio Lucro
_ ______________Líauido_ Liauido_

277.136.856 12.937.686 905.486

28.237.314 1.817.866 201.150

218.953.110 22.394.304 2.316.396

212.079.354 20.148.713 -1.464.663

65.700.510 7.327.138 599.199

Público Federal
Público Estadual
Privado Nacional
Privado Controle Estrangeiro
Privado Participação Estrangeira
Total dos 50 maiores bancos 802.107.144 64.625.707 2.557.568r.;:=:~~----~---"----'------'-~---~---------------l
~~eral d0.5istema Bancãrlo. 837.227.098 71.457.147 2.968.281

2001
Público Federal 282.086.742 15.317.706 -2.048.864

Público Estadual 34.926.201 2.465.251 259.370

Privado Nacional 249.782.506 26.545.626 3.152.792

Privado Controle Estrangeiro 263.640.977 25.950.577 2.179.938

Privado Participação Estrangeira 72.053.089 7.985.908 698.821

Total dos 50 maiores bancos 902.489.515 78.265.068 4.242.057
fr~t;'G~;'d;Si;;~;-B;~~ã~!;'·~----947.m5õ3-~--85:95-ã.206--~~~

2002
Público Federal 350.453.291 16.323.847 985.344

Público Estadual 45.722.206 2.829.463 222.599

Privado Nacional 301.537.112 28.926.307 3.160.153

Privado Controle Estrangeiro 268.694.599 31.636.323 4.704.578

Privado Participação Estrangeira 75.088.264 7.162.085 579.197
Total dos 50 maiores bancos 1.041.495.472 86.878.025 9.651.871r:------------------------ ..---- ----~-------·-·----~----~::.l
[Total Geral do Sistema Bancário 1.080.061.904 94.550.649 10.161.05.!]

Fonte - Sisbacen, Banco Central do Brasil

Nota: Dados trabalhados pela autora

As tabelas acima mostram alguns pontos importantes instigantes:

Em%
Ativo Total Patrimônio

33,1%
3,4% 2,5% 6,8%

26,2% 31,3% 78,0%

25,3% 28,2% -49,3%

7,8% 10,3% 20,2%

95,8% 90,4% 86,2%

29,8% 17,8% -45,5%

3,7% 2,9% 5,8%

26,4% 30,9% 70,0%

27,8% 30,2% 48,4%

7,6% 9,3% 15,5%

95,3% 91,1% 94,2%

32,4% 17,3% 9,7%

4,2% 3,0% 2,2%
27,9% 30,6% 31,1%

24,9% 33,5% 46,3%

7,0% 7,6% 5,7%

96,4% 91,9% 95,0%
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(i) Forte presença de bancos estatais - os dois maiores bancos por ativos, Banco do

Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF), representam mais de 30% dos

ativos do setor bancário brasileiro

(ii) Os maiores bancos privados brasileiros ocupam, logo em seguida, as posições de

maiores bancos - Bradesco, Itaú e Unibanco; embora tenha sido observada uma

forte entrada de bancos de capital estrangeiro, com conhecimento internacional e

custo de capital barato, os dados sugerem que o modelo de negócio adotado por

bancos brasileiros tem tido mais sucesso no cenário brasileiro

(iii) Analisando especificamente os dois maiores bancos privados brasileiros, Itaú e

Bradesco, há diferenças na sua relação entre lucro/ativo e lucro/patrimônio líquido;

ao analisar a diferença entre os modelos de negócios, será também abordada a

influência dos mesmos a estes indicadores.

Um estudo mais aprofundado dos líderes de controle privado no mercado bancário

brasileiro contribuirá para o entendimento da aplicabilidade de modelo de negócios, as

estratégias adotadas e o papel desempenhado pelos fundos de investimento - um dos produtos

mais importantes do mix de produtos, nestes modelos de negócios.
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2. Fundamentação teórica

Neste capítulo, serão apresentados conceitos de modelo de negócios e estratégia

baseados em diferentes pontos de vista de diversos autores.

Para se entender o modelo de negócios, é necessário entender o conceito de estratégia,

já que esse deve contemplar a implementação de estratégia no nível de negócios. Portanto,

este capítulo será organizado de forma a apresentar a base conceitual de estratégia, e,

posteriormente, avançar sobre o conceito de modelo de negócios.

Após a organização destes conceitos, serão desenvolvidos neste capítulo os fatores

críticos de sucesso. Os fatores críticos de sucesso têm um peso determinante da estratégia de

qualquer empresa. Neste trabalho, serão elencados os principais fatores aplicáveis no setor

bancário, e, mais especificamente, ao caso do Itaú e do Bradesco.

Prosseguindo na fundamentação teórica, será abordada a visão dinâmica de negócios,

já que o ambiente de negócios não é estático, e cada ação da estratégica gera uma seqüência

de ações e reações que realimentam o ambiente competitivo, moldando dinamicamente o

modelo de negócios dos competidores.

Por fim, será apresentado o conceito de geração de valor de estratégia. Para que haja

um pragmatismo maior na definição da estratégia no nível de modelo de negócios, é

necessário avaliar qual é o valor gerado para cada stakeholder da empresa. Isto é, a estratégia

a nível de negócios, além de gerar posicionamento diferenciado, produtos, serviços, rede de

clientes, etc, deve principalmente resultar em valor para acionista, de forma concreta e

mensurável, para que se possa avaliar a sua eficácia.
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2.1 Estratégia

Nos capítulos de estratégia e de modelo de negócios, serão vistos os principais

conceitos apresentados por diversos autores. A saber:

• O conceito de estratégia (Hitt et aI.2002)

• Estratégia competitiva (PORTER ,1986)

• Estratégia como revolução (HAMEL, 1996)

• Estratégias genéricas (PORTER,1985)

• Valor da estratégia (RAPAPPORT, 1986)

• Definição de modelo de negócios (Hitt et aI.2002)

• Inovação do modelo de negócios (HAMEL, 2000)

• Vantagem sustentável (GHEMA WAT, 1986)

• Competências essenciais (PRAHALAD E HAMEL, 1990)

Estes conceitos fundamentais nos dão a base para compreendermos as estratégias de

Itaú e Bradesco e avaliarmos corretamente seus resultados, em termos de vantagens

competitivas.

HITT et al. (2002) definem a estratégia como "um conjunto integrado e coordenado de

compromissos e ações, cujo objetivo é explorar as competências essenciais e alcançar uma

vantagem competitiva". A competitividade estratégica, por sua vez, é realizada quando uma

empresa formula e implementa com sucesso uma estratégia de criação de valor. A mesma

vantagem se toma sustentável quando a empresa implementa a estratégia que outras empresas

não conseguem copiar ou acham custosa demais para imitar. No ponto de vista destes autores,

a formulação de estratégia obedece a uma seqüência lógica e racional, seguindo passos
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definidos de análise do ambiente externo - indústria em que atua, oportunidades de mercado,

etc, e do ambiente interno - recursos e competências.

No artigo What is strategy, M. E. PORTER, (1996) afirma que a estratégia

competitiva é ser diferente. Significa escolher um conjunto de atividades para entregar um

mix único de valor. É a criação de um posicionamento único, envolvendo um determinado

conjunto de atividades. No seu conceito, a estratégia que garante vantagem competitiva

sustentável deve conter:

posição competitiva única para a empresa

atividades adequadas para a estratégia

escolha clara do que fazer e do que não fazer, frente aos concorrentes

vantagem competitiva, resultante da adequação entre as atividades

sustentabilidade decorrente do sistema de atividades alinhadas que se reforçam

mutuamente, e não de partes

eficiência operacional como um dado.

Neste ponto de vista, o modelo de formulação de estratégia apresenta coincidência de

características com o apresentado por HITT et al. - lógica e seqüencialidade. Estes últimos

autores têm, inclusive, baseado no conceito de M. E. PORTER para desenvolver e evoluir

diversos conceitos de estratégia. Tanto M. E. PORTER como HITT et al. trabalham de forma

exaustiva as variáveis, de forma a combiná-las para criar um posicionamento único, difícil ou

custoso para cópia pela concorrência.

Há autores que seguem um raciocínio não-linear para a formulação da estratégia.

Neste raciocínio, a estratégia é a capacidade revolucionar o mercado, introduzindo novos

produtos, servindo novos segmentos de mercado, obsolescendo os conceitos de modelos de

negócios dos concorrentes, que tendem a apresentar uma convergência perigosa de estratégia,
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com incrementalismo que tem extraído o máximo de resultado decorrente de eficiência. G.

HAMEL (1996) defende que a estratégia é revolução, e todas as outras são táticas. Esta linha

de raciocínio se distingue das apresentadas até então pela não-linearidade da sua formulação.

Embora sejam baseados também em conceitos-chave como competência essencial, mercados,

produtos/serviços e relacionamento com cliente e fornecedores, G. HAMEL enfatiza a

revolução na relação entre estas variáveis, dando menos importância ao simples

aprimoramento desta relação. Em outras palavras, a forma como o produto/serviço, o

mercado, o fornecedor, etc, podem se relacionar de forma diferente e inovadora pode

desestruturar modelos existentes, já bastante aprimorados ao longo do tempo. Esta inovação é

que poderá garantir vantagem competitiva, por apresentar um modelo diferente e

surpreendente ao mercado.

Para quantificar a eficácia da estratégia, independente de como a mesma é formulada,

é necessário medir o resultado com indicadores relevantes e concretos. A. RAP APPORT,

(1986) apresenta esta visão financista para avaliar o valor da estratégia. Segundo o autor, uma

estratégia deve produzir como resultado final a maximização de valor para o acionista. No seu

ponto de vista, uma estratégia bem sucedida deve gerar retomo para o acionista superior ao

custo de capital exigido. Tendo este conceito em mente, a condução de estratégias poderá

levar os gerentes a decisões mais pragmáticas, que levem em consideração a mensuração de

resultados decorrentes da estratégia. Estes resultados basicamente se resumem em taxa de

crescimento, geração de caixa e custo de capital. Isto é, uma estratégia que agregue valor deve

proporcionar:

(i) taxa de crescimento, por exemplo, possível pela atuação num mercado crescente,

ou aumento de vendas sustentado pelo diferencial da sua estratégia difícil de ser

copiado pelos concorrentes, ou
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(ii) geração de caixa, possível, por exemplo, pelo aumento de margem, aumento de

giro de estoques, ou diminuição de necessidade de capital de giro ou menor

investimento em ativo fixo

(iii) custo de capital, possível, por exemplo, pela diminuição de risco da firma ou por

uma estratégia financeira com combinação ótima de capital próprio e dívida.

Todas estas variáveis acima são possíveis de ser estimadas na formulação da

estratégia. É importante notar que, para a maximização de valor para o acionista, a análise

deve ir além de indicadores contábeis tradicionais, que têm foco nos lucros/resultados

realizados. A análise deve englobar projeções de fluxo de caixa de forma realista, para que a

escolha da estratégia seja baseada naquela que poderá potencialmente gerar o melhor fluxo de

caixa para o acionista (foco no de fluxo de caixa, descontado a um custo de capital que reflita

o risco envolvido), em vez daquela que apresenta melhor resultado realizado (foco no lucro

sobre capital ou lucro sobre ativo, num deterininado ano). É importante chamar a atenção para

a armadilha de que uma estratégia que gere bom retomo sobre capital não necessariamente

está gerando valor para o acionista, já que o lucro não contempla a necessidade de capital de

giro, investimento em ativos fixos ou mesmo o custo de capital.

Analisando as diversas correntes acima, constata-se que os autores colocam ênfases

distintas em componentes distintos da estratégia. Enquanto G. HAMEL (2000) enfatiza a

importância de inovação para garantia de uma vantagem competitiva, M. E. PORTER (1986)

coloca importância maior no conjunto único diferenciado de atividades. Já HITTet ai. (2002)

possuem uma visão mais pragmática voltada para o negócio, procurando identificar o

mercado, as competências centrais, ligando estes elementos às etapas de formulação e

implementação das ações estratégicas. Por fim, A. RAPAPPORT (1986) procura quantificar o

sucesso da estratégia, mensurando a geração de valor para o acionista acima do retomo
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exigido pelo capital. Tal visão tem contribuição importante em orientar as decisões

estratégicas alinhadas para um objetivo central de todas as empresas, e, com isso, selecionar

aquela que poderá maximizar o valor para o acionista.

2.2 Modelo de Negócios

Em Liderando a Revolução G. HAMEL (2000) enfatiza a inovação no modelo de

negócios. "Os novos negócios por vezes tomam obsoletos os velhos modelos de negócios"

(HAMEL, 2000, p. 66), "o objetivo da inovação do conceito de negócio é a introdução de

mais variedades estratégicas em determinado setor ou domínio competitivo" (HAMEL, 2000,

p. 67), e "a inovação do conceito de negócio é meta-inovação, no intuito de mudar a própria

base da concorrência em determinado setor ou domínio." (HAMEL, 2000, p. 67), Por ser não-

linear, a inovação do conceito de negócio vai além da inovação incrementaI.

A figura 1 apresenta o conceito de negócios de G. HAMEL.
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Figura 1 - Conceito de Negócio, segundo G. HAMEL

BENEFICIOS PARA O CLIENTE CONFIGURAÇÃO FRONTEIRA~ EMPRESA

~ ~~ ~~ ~

INTERFACE COM O CLIENTE

Efetivação & suporte

Informação & Insight

Dinâmica do Relacionamento

Estrrutura de Preços

ESTRATÉGIA ESSENCIAL

Missão de negócio

Escopo produto / mercado

Base de diferenciação

RECURSOS ESTRATÉGICOS

Competências Essenciais

Ativos Estratégicos

Processos Essenciais

REDE DE VALOR

Fomecedores

Parceiros

Coalizões

Eficiência / Exclusividade / Compatibilidade / Impulsionador de Lucro

Fonte: HAMEL, 2000, pg. 92
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HITT et ai. (2002) exploram o conceito de modelo de negócios de forma mais

sistemática: "A estratégia no nível de negócios é um conjunto integrado e coordenado de

compromissos e ações, cujo objetivo é gerar valor para o cliente e alcançar uma vantagem

competitiva através da exploração das competências essenciais em mercados de produtos

específicos e individuais" (HITT et ai, 2002, p. 146). Portanto, um modelo de negócios reflete

a crença da empresa de onde e como ele possui uma vantagem sobre os seus concorrentes. E,

a empresa terá a sua competitividade estratégica realçada se conseguir desenvolver e explorar

novas competências essenciais com mais rapidez do que os seus concorrentes podem imitar

as vantagens competitivas proporcionadas pelas competências atuais da empresa.

O modelo de negócios se baseia na definição de:

(i) A quem queremos servir?

(ii) A que necessidades queremos atender

(iii) Como queremos servir estes clientes

Este trabalho irá se basear no conceito de modelo de negócios apresentados por HITT

et ai. (2002), que, a partir dos conceitos simples e essenciais mencionados, definem estratégia

e derivam uma série de ações estratégicas.

Desenvolvendo um pouco além da estrutura básica de o que, quem e como, pode-se

aprofundar em estudos mais detalhados, definindo com maior clareza os seguintes pontos:

A que clientes queremos servir? Quais são as características destes clientes? O que os

distinguem de outros clientes?

Que necessidades destes clientes queremos atender? Com que produtos e serviços?

Como vamos atender estas necessidades? Através de que canal vamos colocar os

produtos/serviços?
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Em que mercado queremos atuar? Que tipo de cliente que define o nosso mercado?

De acordo com I. ARCO E FLEXA (2003), o modelo de negócios pode ser sintetizado como

a figura 2, complementando o conceito apresentado por HITT et a!. (2002)

Figura 2 - Modelo de negócios

Fonte: ARCO E FLEXA, 2003
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Após a definição do modelo de negócio, as empresas deverão adotar estratégias

consistentes e alinhadas ao seu modelo. Para a definição deste modelo, é necessário que se

entenda profundamente as variáveis básicas mencionadas anteriormente:

Quem: separação de clientes caracterizadas por uma necessidade que deve ser atendida.

Qual é o pacote de valor esperado por este grupo? Como definir este público-alvo, qual o

padrão de consumo? Qual o comportamento deste cliente?

O quê: que necessidade deste cliente deve ser satisfeito? Esta definição deve ser feita em

conjunto com a definição de quem, e, além de definir as necessidades reveladas, há o

desafio de atender as necessidades latentes e inconscientes, dando às empresas que

conseguirem se antecipar a esta demanda uma vantagem competitiva de ser o primeiro

Como: capacidade da sua estrutura interna: a empresa possui recursos, tanto físicos como

humanos, para oferecer o produto/serviço e atender ao cliente a que se propõe? A empresa

tem condições de oferecer o pacote de valores que o cliente espera? Quais são as

competências centrais que permitem que a empresa entregue ao cliente um valor único?

2.2.1 Quem

A segmentação de mercado é a chave para a definição a quem se deseja servir. Este

processo identifica os mercados, seleciona os mercados-alvo e desenvolve compostos de

marketing adequados.

Para a definição do público-alvo, é necessário conhecer quais são as características

demográficas e psicográficas, perfis e hábitos de consumo que definem um grupo que possua

demandas ou necessidades específicas e homogêneas, de forma que seja possível desenvolver

processos e ações para atendimento deste grupo.
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2.2.2 O quê

Conhecendo o seu cliente e as necessidades às quais se quer atender, a empresa poderá

definir os bens e serviços que serão oferecidos bem como os atributos que se quer entregar.

Isto é, não investir em atributos cujo valor o cliente não percebe, e entregar na medida certa os

atributos valorizados pelos mesmos.

Para se atingir a eficácia e gerar valor para a empresa, é preciso que seja entregue a

cada cliente o valor adequado. Isto é, caso seja entregue a um cliente de alto valor agregado

um produto/serviço abaixo da sua expectativa, este cliente será sub-atendido, tomando-se um

cliente rentável, porém, vulnerável para perda para a concorrência. Por outro lado, não se

pode entregar a um cliente de baixo valor individual agregado um valor alto, sob o risco de

este mesmo cliente não gerar retomo exigido pelo custo para o seu atendimento.

A definição de que necessidades serão atendidas e, conseqüentemente, com que bens

ou serviços atenderão constituirá a base para a elaboração de atividades operacionais da

empresa - definição de características de produto, processos de produção, recursos fisicos e

humanos, logística, entre outras.

2.2.3 Como

A empresa usa suas competências essenciais para implementar estratégias capazes de

agregar valor e satisfazer às necessidades do cliente. O desafio é converter a competência

essencial da empresa mais rapidamente em produtos ou serviços comerciais que o cliente

valorize.

A capacidade de utilizar as competências essenciais, aproveitando as forças internas, ..

combinando com as oportunidades identificadas no ambiente externo, poderá levar a empresa
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a adotar uma série de ações baseada na sua visão de negócio, com enfoque orientado para as

necessidades dos clientes, de forma a ajudar a empresa através de várias dimensões

competitivas.

2.3 Estratégias X Modelo de Negócios

A estrutura de "estratégias genéricas" apresentada por M. E. PORTER (1986) tem

sido empregada amplamente. Constituem estratégias para distinguir a essência do negócio. M.

E. PORTER (1986) acredita que existem apenas dois "tipos básicos de vantagem competitiva

que uma empresa pode ter: preços baixos ou diferenciação". Estas combinam com o "escopo"

de operação de uma empresa (a extensão do segmento de mercado almejado) para produzir "4

estratégias genéricas a fim de obter desempenho acima da média em uma indústria: liderança

de custos, diferenciação e foco" (ou seja, escopo restrito), conforme mostra a figura 3.

Figura 3 - Estratégias genéricas

Massa
LIDERANÇA DIFERENCIAÇÃO
DE CUSTO

LIDERANÇA !DIFERENCIAÇÃO
DE CUSTO lFOCADA
FOCADA

Escopo de
competição

Nicho

Custo Diferenciacão

Vantagem
comnetítlva

Fonte: baseada no M. E. PORTER, 1985.
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Para M. E. PORTER, as firmas que desejam obter vantagem competitiva precisam

fazer uma escolha entre "ser tudo para todas as pessoas", considerada por ele como uma

receita de mediocridade estratégica e desempenho abaixo da média, ou, concentrar em uma

das estratégias, explorando as suas competências centrais e orientando as atividades para

ganhar liderança no mercado definido, escolhendo o que fazer, e, mais do que isso,

escolhendo "o que não fazer", para que não se desvie e tome a empresa sem objetivos

claramente definidos.

No entanto, nas últimas décadas, é possível observar empresas que têm tido sucesso

adotando as quatro estratégias genéricas seqüencialmente ou simultaneamente. As empresas,

por exemplo, podem, ao longo do tempo, adotar estratégias distintas, migrando de uma

estratégia para outra, desde que conduzida de forma sistemática, aceita pelos clientes e

reorientando as atividade internas. Mesmo simultaneamente, é possível que a empresa

diversifique a sua atuação nas diversas estratégias, definindo bem a segmentação do mercado

e adotando estratégias de finanças, de marketing e de operações consistentes com cada um dos

segmentos. Como será visto na aplicação no caso Itaú e Bradesco, há possibilidade (ou não)

de explorar sinergias entre as diversas estratégias, possibilitando o alcance de resultados

superiores aos resultados atingidos na adoção de estratégias isoladas.

A figura 4 permite visualizar a estratégia de marketing e de operações mais adequada

para cada tipo de cliente. Muitas empresas escolhem uma das estratégias, explorando a sua

competência central, concentrando os seus recursos em realçar a sua vantagem competitiva.

As empresas que possuem escala, operações e conhecimento, no entanto, podem adotar a

estratégia de atingir todos os clientes - total-market strategy. Como mencionado

anteriormente, a adoção de diversas estratégias, quer simultaneamente ou não, é uma das

possibilidades, para empresas que tenham condições de competir em todos os segmentos
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empregando diferentes combinações de produto, preço, promoção e publicidade. Esta

estratégia é arriscada, portanto, deve ser adotada somente por poucas empresas, com amplos

recursos e situação financeira confortável.

Figura 4 - Valor do cliente X estratégia de marketing

Tipo de cliente

n.de
clientes

Marketing
de massa

Customização
em massa

Especialização e foco
Marketing um-a-um

Valor do
cliente

Fonte: ARCO E FLEXA, 2003

2.4 Fatores críticos de sucesso

Para que uma estratégia alcance os resultados pretendidos, a empresa deve possuir um

conjunto de condições ou deve ser capaz de produzir um conjunto de condições determinantes
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para a eficácia da estratégia. Tratam-se de condições sem as quais não será possível alcançar o

resultado. Devido à sua importância e o seu peso determinante no sucesso da estratégia, estas

condições merecem atenção especial na formulação, análise e implementação da estratégia, já

que a sua presença ou ausência é crítica para o seu sucesso. Estas condições são denominadas

fatores críticos de sucesso.

O conjunto de fatores críticos de sucesso pode levar a estratégia a resultar em

vantagem sustentável. Segundo GHEMA WAT (1986), uma vantagem é sustentável, não

apenas quando se supera a concorrência, pois a concorrência também já ouviu esta mensagem.

As vantagens são imitáveis e podem ser contestadas, pois uma invenção ou inovação

certamente leva a outra, numa dinâmica de mercado em que a reação, o ataque e o contra-

ataque sempre ocorrem. Estas vantagens levam a empresa à liderança temporariamente, cuja

duração dependerá da rapidez e eficácia da resposta do concorrente

Além disso, entre as diversas atividades envolvidas na cadeia de valor da empresa, é

necessário identificar e distinguir quais são realmente aquelas que trazem uma vantagem que

permitem a entrega de um valor único aos seus clientes. Caso a atividade não seja crítica,

muitas vezes é possível adquiri-la de outros fornecedores, realçando ainda mais a sua

vantagem competitiva. Isto é, caso o custo e a qualidade de fornecedores terceirizados forem

mais competitivos do que os desenvolvidos dentro da empresa, a mesma poderá e deverá

aproveitar esta oportunidade, utilizando a expertise do fornecedor, e liberar os seus recursos

para investir nos fatores essenciais que realmente agregam valor na sua cadeia. A gerência

devem concentrar as energias da organização em dois conjuntos de atividades: aquelas onde

ela possa criar valores únicos e aquelas que ela deva controlar para manter a sua supremacia

nos elementos críticos de sua cadeia de valor.
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Vários autores citam diversos fatores como sendo críticos para que a vantagem seja

sustentável. Nesta parte do trabalho, não será feita uma lista exaustiva de todos os fatores

críticos, mas sim uma lista dos principais fatores aplicáveis no caso Itaú e Bradesco.

2.4.1 Competências essenciais

Praticamente todos os autores citam competências essenciais como o principal

elemento na estratégia. No entanto, a definição de competência essencial varia de autor para

autor. Na visão de PRAHALAD e HAMEL (1990), ela pode constituir o aprendizado coletivo

na organização, especialmente como coordenar as diversas habilidade de produção e integrar

as múltiplas correntes de tecnologia. Segundo QUINN et ai. (1990), ela é a habilidade de

transformar o conhecimento, os insumos e os processos da empresa o mais rapidamente em

produtos ou serviços percebidos como de valor único pelos clientes. Constituem

coompetências essenciais o conhecimento e a habilidade únicas e exclusivas da empresa que a

concorrência não possui.

Em síntese, uma competência essencial provê acesso potencial a uma ampla variedade

de mercados, é uma contribuição significativa para os benefícios percebidos dos clientes do

produto final e deve ser de difícil imitação para os concorrentes (PRAHALAD & HAMEL,

1990).

2.4.2 Acessos a mercados

Um dos fatores críticos de sucesso citados por GHEMA WAT (1986) é o acesso a

mercados. O acesso a mercados baseia-se em mecanismos que se auto-impõem tais como

reputação, relacionamentos, custos repassados e complementaridades de produtos. No setor
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bancário, especificamente, o custo de mudança para os clientes é relativamente alto,

implicando na mudança de hábitos como trocar de sistemas a que já está acostumado, trocar

de gerentes de relacionamento que já conhece as suas características, construir novamente o

histórico e reputação de cliente, assim como adaptar-se às normas, tarifas e práticas de um

outro banco.

Ao assegurar uma ampla base de clientes, entregando-lhes uma série de atributos que

cativam o cliente tomando-os indispostos a experimentar serviços e produtos de concorrentes,

as empresas estão garantindo a eles o acesso a um mercado de porte relativamente fidelizado,

construindo, com isso, barreiras de saída para os clientes. Embora a mudança de preferências,

mesmo quando ínfimas e aparentemente inócuas, podem enfraquecer uma marca bem

entrincheirada, desbaratar custos repassados acumulados, ou solapar relacionamentos de longa

data.

2.4.3 Processos essenciais

São o que a empresa de fato faz, ou seja, os métodos e rotinas utilizados na

transformação de insumos em produtos. Os processos essenciais são atividades, e não ativos

ou habilidades. Destinam-se a conversão de competências, ativos e outros insumos em valor

para os clientes (HAMEL, 2000 p. 77)

O processo deve permitir que as competências essenciais floresçam em tomo de .

indivíduos cujos esforços não sejam tão estreitamente focalizados para que eles consigam

reconhecer as oportunidades de juntarem sua habilidade técnica com as de outros em novas e

interessantes maneiras (PRAHALAD e HAMEL, 1990). Uma das conseqüências mais

importantes de processos internos é permitir a interação entre diversas áreas. Esta deve ser

facilitada pelos processos da empresa, para que se possa liberar o potencial da sinergia,
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permitir a diminuição de custos de controle e de níveis gerenciais e fazer fluir a comunicação

interna. Com isso, permite-se a identificação das atividades que realmente agregam valor para

que se dediquem recursos a estas, ao mesmo tempo minimizando as perdas pelo atrito, pelos

procedimentos burocráticos excessivos e pelos sistemas de incentivo mal desenhados.

Em toda a empresa, penneia-se a cultura organizacional, que pode ser um facilitador

(ou não) de melhorias e inovações em processos essenciais. Para que os processos internos da

empresa realmente tornem-se um diferencial competitivo, atenção deve ser dada à cultura

organizacional para que a mesma seja um impulsionador e não um obstáculo para a melhoria

das práticas, liberando o potencial aprisionado, tanto de recursos como de talentos.

2.4.4 Investimentos

Os recursos financeiros são limitados e escassos em todas as organizações, portanto, a

decisão de onde alocá-los para realçar a sua vantagem competitiva torna-se um dos fatores

críticos de sucesso. Uni investimento bem feito, na direção correta, poderá realçar o

posicionamento único da empresa frente aos concorrentes, ao passo que, um investimento mal

conduzido, além de perdas financeiras, pode destruir valores construídos arduamente ao longo

do tempo, por exemplo, minando, a percepção do valor pelos clientes, ou canibalizando

produtos de sucesso já existentes.

No caso de empresas de serviços, e, mais especificamente do setor bancário, os

investimentos têm sido feito maciçamente na tecnologia de informação e na construção da

imagem. Cada vez mais há percepção de que os ativos físicos como imóveis, bens e outros

ativos permanentes não são críticos para a entrega de valor único para o cliente. Os ativos

intangíveis, como a percepção da solidez, conveniência, agilidade, segurança, tecnologia,

assessoria financeira, disponibildade e inovação de produtos e serviços, etc, passam a
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representar diferenciais frente aos clientes. A construção destes atributos tem absorvido a

maior parte dos investimentos. Alguns são feitos para melhoria de eficiência, que reduz o

custo e, conseqüentemente, geram ou maior margem para a empresa ou menores preços para

clientes, representando incrementalismo; e outros constituem inovação, que representam a

criação de um mercado novo, com um novo modelo de negócio, onde a empresa passa a "dar

as cartas" assumindo a posição de liderança temporária, até que os concorrentes dupliquem

esta atividade, ou criem outras inovações que obsolesçam este novo modelo de negócio.

2.4.5 Parceiros

Freqüentemente, as empresas formam parcerias para maximizar a vantagem

competitiva, contratando dos parceiros as atividades que ou não são críticas para o seu

posicionamento único, ou contratando atividades em que o parceiro têm know-how para

realizar mais barato e/ou de melhor qualidade. Com isso, a empresa pode criar barreiras para

concorrentes potenciais de diversas maneiras, como por exemplo, pelo fato de possuir menos

níveis gerenciais, menos burocracias, pode gerar mais oportunidades para funcionários e

desenvolvimento de empreendimentos. A decisão de estabelecer parcerias ou não passa pela

consideração de custo de coordenação e custo de transação envolvido em cada alternativa.

A capacidade de identificar as atividades essenciais, juntamente com a capacidade de

comandar e coordenar atividades de serviços, redes de fornecedores e relações de contratos

tomou-se talvez uma das armas e a economia de escala estratégica mais importante para

vários empreendimentos de sucesso, tanto em empresas industriais ou de serviços. (QUINN et

al., 1990)
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2.4.6 Capital humano

As empresas, especialmente de serviços, têm o seu maior valor proporcionado pelo

conhecimento, pelos processos, por pessoas motivadas e alinhadas com a visão e os objetivos

da empresa. Isto é, o valor de uma empresa de serviço está menos relacionado aos ativos

físicos que esta possui, como plantas, equipamentos, etc, do que ativos intangíveis como

marca, mercados, fidelidade de clientes, etc. Na verdade, os ativos tangíveis passam a ter seu

valor quando são operacionalizados por pessoas capacitadas, que conseguem extrair destes

bens físicos valor econômico.

Os ativos intangíveis são proporcionados pelo capital intelectual da empresa, que

abrange capital humano, capital de clientes, capital organizacional, capital de processos,

capital estrutural e capital de inovação. Para reforçar o capital humano, um dos pilares da

capital intelectual, a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos alinhados com a

visão da empresa constitui uma das atividades mais importantes das empresas de serviço.

Mais do que contar com capital humano, proporcionar um ambiente que estimule a

liberação do seu potencial é imprescindível, para que se extraia o máximo da capacidade de

inovação e contribuição para a empresa. O ambiente cultural, assim como os sistemas de

gestão de recursos humanos da empresa, devem ser de tal forma que permita a cooperação

entre os talentos gerenciais, recurso crítico e escasso, para que energias não seja dissipadas

em procedimentos burocráticos ou, em casos extremos, em disputas internas.

Sob outro ângulo, identificar atividades críticas que conduzem a estratégia da empresa,

e, portanto, que devem dominadas, pode liberar talentos gerenciais para atividades que

realmente agreguem valor e não dispender recursos, atenção e energia em atividades

periféricas, alavancando o recurso intelectual.
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Indo um passo além, segundo Kouzes e Ponner, é necessário contratar não somente as

mãos dos trabalhadores, mas também as suas mentes e corações, caso contrário, as empresas

perdem um precioso retomo dos seus investimentos nas pessoas.

Nas empresas que baseiam suas atividades fortemente no capital humano - como no

caso de bancos, administra-se uma variedade de pessoas motivadas por fatores de satisfação

distintos. Isto é, as pessoas apresentam necessidades não satisfeitas diferentes, buscando

fatores de satisfação de acordo com a sua necessidade não satisfeita (ARCHER, E., 1978).

Os motivadores extrínsecos - recompensas monetárias, satisfação às necessidades de

segurança e razões econômicas para o desempenho das funções, e os motivadores intrínsecos,

envolvendo reconhecimento, realização, auto-estima, prazer no trabalho e significado das

atividades, têm papel fundamental no sentido de fazer com que os funcionários façam o que

precisam ser feitos.

A corrente que predomina atualmente, no entanto, é a de ênfase em fatores intrínsecos

- crença de que o trabalho pode ser fonte de satisfação, que as pessoas podem contribuir

criativamente para a solução de problemas de organizações e que o comprometimento pode

ser obtido pela satisfação de necessidade de auto-realização, e, assim, extrair as

potencialidades dos colaboradores e gerar inovações além das atividades rotineiras,

proporcionado através de um ambiente propício e estimulação que os funcionários poderão ir

além do trabalho estritamente utilitário.

Embora esta seja a corrente mais moderna, na prática, observa-se muito mais a

aplicação de teoria de Taylor, que afirma que as pessoas precisam ser controladas, coagidas,

dirigidas e ameaçadas para trabalhar. Constata-se que muitos profissionais buscam

necessidade de segurança, base da pirâmide de Maslow, enquanto poucos profissionais

buscam, através do trabalho, auto-estima, topo da pirâmide de necessidades. Os níveis
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hierárquicos inferiores, na sua maioria, buscam no trabalho um meio de sustento enquanto os

níveis de dirigente de empresa apresentam mais indivíduos em busca de realização e auto-

estima. Daí a abundância de sistema de controle de funcionários, medindo-os com parâmetros

como meta, produção, jornada de trabalho, recompensando o trabalhador pela sua

produtividade, numa aplicação estritamente Taylorista.

2.4.7 Aquisições

Segundo Damodaran, 2001, uma fusão, aquisição oujoint-venture trará valor ao

acionista caso traga sinergia operacional, sinergia financeira, ou controle.

Sinergia operacional

• Economia de escala/custos de empresas com mesmas atividades - permite a

diminuição de saída de caixa, pela redução de custos, ao incorporar estruturas que têm

duplicidades. Com isso, reduz-se o custo unitário de produção ou comercialização. Há

também a possibilidade de redução de custo de transação, isto é, o custo de

coordenação numa estrutura fundida pode ser menor do que o custo de transação em

empresas separadas

• Complementariedade de atividades e produtos - a empresa poderá aumentar seu fluxo

de caixa ao combinar venda de produtos complementares, assim como diminuir a

saída de caixa coordenando os processos internos, caso este custo de coordenação

intra-empresa seja inferior ao custo de transação inter-empresa.

• Maior crescimento - caso a soma dos esforços das empresas fundidas permite um

crescimento maior do que o obtido caso cada uma empresa operasse separadamente, a
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aquisição gerará valor para o acionista no sentido de resultado no maior valor presente

de fluxo de caixa futuro.

Sinergia financeira

• Maior acesso a dívida - as empresas fundidas podem ter mais acesso ao mercado de

capitais do que se operassem independentemente. Com o acesso maior a dívida, um

ganho para o acionista pode ser obtido pela redução de custo ponderado de capital,

permitido pelo uso de alavancagem financeira.

• Beneficios fiscais - algumas empresas possuem beneficios fiscais que não têm como

usar, enquanto outros possuem lucros tributáveis que não tem como reduzir a base

tributável. Ao fundir as empresas, otimiza-se o uso de beneficio fiscal, reduzindo a

saída de caixa para o acionista.

• Disponibilidade de caixa - há empresas que possuem excesso de caixa que não têm

projetos de retomo atraente para investir, enquanto outras empresas possuem projetos

com bom retomo, porém, sem capital para financiar. Numa fusão, permite-se a

otimização de alocação de caixa disponível, canalizando capital para projetos de

retomo esperado pelo acionista.

Controle

A aquisição para controlar uma outra empresa é válida quando esta é ou pode se tomar

um competidor, dividindo o seu mercado. Caso haja esta concorrência para a divisão de

mercado, o valor da empresa é prejudicado, pois as empresas empreenderão esforços para

guerra de preços e de marketing, assim como custos para monitorar a concorrência - ações

que comprometem margem e aumentam o custo.
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A estratégia de fusões e aquisições tem sido amplamente utilizada, não só no setor

bancário como em todos os setores da economia. No entanto, em muitas fusões não foram

observados os requisitos básicos para que se atinja o resultado esperado. Houve fusões

movidos pelo ego dos executivos, houve fusões com projeções de resultado baseado em

premissas irreais, e aquelas em que o objetivo era o aumento de tamanho da empresa. A fusão,

parar se tomar justificável, deve apresentar uma das pré-condições acima. Em outras palavras,

a fusão só constitui um fator crítico de sucesso caso proporcione ganhos que dificilmente

seriam alcançados por outros meios, além de combinar com uma série de outros fatores

críticos citados acima.

Neste trabalho, como será visto mais adiante, a estratégia de aquisição foi amplamente

utilizada tanto pelo Itaú e como pelo Bradesco, e trouxe, no caso destes líderes de mercado,

resultados significativos que garantiram a ambos ganhos substanciais no cenário competitivo.

2.5 Visão da Dinâmica de Negócios

A estratégia não é estática. Ao contrário, as estratégias e sua implementação são

dinâmicas por natureza. Ações postas em prática por uma empresa muitas vezes provocam

reações de competidores que resultam em respostas da firma original. A série de ações e

reações entre firmas que competem dentro de uma indústria em particular cria uma dinâmica

competitiva (HITT et aI. 2002)

As empresas adotam ações estratégicas distintas para alcançar seus objetivos. Estas

ações, num cenário empresarial competitivo, geram reações de concorrentes, parceiros,

clientes, funcionários, órgãos reguladores e outros participantes com produtos

similares/substitutos, constituindo, assim, um sistema dinâmico que responde às ações.
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Ao estabelecer um objetivo, a empresa deve formular as ações para o seu alcance, sem

esquecer de projetar também as respostas do sistema às suas ações. Muitas vezes, respostas

inesperadas levam a empresa a resultados opostos ao que se pretende, e outras vezes, uma

ação representa uma solução a curto prazo, gerando um problema maior no longo prazo. Estas

respostas do sistema podem reforçar ainda mais a eficácia da ação, ou podem desencadear

outras reações que contrabalancem/anulem os efeitos da ação.

Para se projetar as respostas do sistema às ações, deve-se ter uma diversidade de

modelos mentais, para que respostas possíveis não deixem de ser elencados na formulação da

estratégia. Um modelo mental restrito pode estar fechando os olhos para reações por partes

não contempladas na formulação, fazendo com que, ao longo da seqüência de ações, a

empresa ser surpreendida por reações inesperadas.

A série de ações e reações provocam feedbacks no sistema, reforçando ou

contrabalançando o efeito de uma ação. Além disso, uma ação não determina somente um

efeito, mas sim uma série de efeitos que passam a gerar diversos outros efeitos em cadeia,

provocando reações que podem interagir entre si. Com esta visão sistêmica, pode-se entender

melhor a dinâmica de negócios, visualizando:

reações dos elementos a uma ação

comportamentos distintos ao longo do tempo

efeitos pretendidos e colaterais de uma ação estratégica

como uma solução para o problema de hoje pode representar um problema para o futuro

como uma ação pode provocar um efeito colateral que anule os beneficios do efeito

desejado

Um pensamento dinâmico do negócio permite entender as relações entre os eventos. A

utilização do passado serve para gerar visão e entender como se chegou ao estado atual. E, a
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visão de futuro passa por não-linearidade, com as organizações comportando como

organismos, que se adaptam, resistem e mudam.

Neste trabalho, será explorada a dinâmica de negócios de fundos de investimento do

Itaú e do Bradesco, suas ações, reações, respostas, e, mais importante do que isto, a relação

entre estes eventos. Além disso, será analisado como o comportamento ao longo do tempo de

um banco varia em função das ações do outro, assim como a influência de diversos fatores

para a trajetória de cada um, que não evoluiu de forma linear.

2.6 Geração de Valor

Nos seus negócios, a empresa deve gerar valor para os seus acionistas como regra para

sobrevivência, para que o seu capital seja remunerado de acordo com a expectativa e ajustado

pelo risco. Assim sendo, é possível canalizar recursos disponíveis para investimento para as

atividades da empresa. Para RAPAPPORT A. (1986), uma responsabilidade fiduciária

fundamental dos gerentes corporativos e das diretorias é criar valor econômico para seus

acionistas. Este valor é além das avaliações contábeis tradicionais como por exemplo o lucro

por ação ou o retomo sobre o patrimônio líquido. A abordagem do valor para o acionista para

o planejamento estratégico levaria em consideração o risco do projeto que reflete no custo de

capital, o fluxo de caixa livre para acionista (já descontado os lucros contábeis que não

impactam no caixa e a necessidade de capital de giro) e o crescimento, parâmetros estes que,

em geral, já estão disponíveis no planejamento financeiro atual da empresa. Esta abordagem

visualiza o valor da estratégia como sendo o fluxo de caixa descontado pelo custo médio

ponderado de capital, com a visão para o potencial de realização de caixa da empresa e menos

para o lucro realizado que já deve estar refletido preço atual das ações da firma.
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Para que possa ser gerado valor para o acionista, é imprescindível entregar valor para

clientes. Entregar valor ao cliente não significa automaticamente criar valor para o acionista.

Há custos para entregar valor ao cliente. O valor para acionista só é materializado se o cliente

estiver disposto a pagar por este valor um preço auperior aos custos. É necessário, na análise

de estratégia, integrar a formulação e a avaliação, para que a administração tenha uma visão

pragmática do valor criado.

Para que seja possível a entrega de valor para clientes, e, com o crescimento da

empresa, toma-se essencial a criação de valor para os colaboradores, já que só é possível os

colaboradores entregarem valor para os clientes se eles receberem valor da empresa. O valor

será criado para os colaboradores quando se satisfaz as necessidades, financeiras ou não, de

forma superior às suas expectativas dada a alternativa do emprego da sua força de trabalho.

A sociedade na qual está inserida a empresa deve ser beneficiada com a presença e o

funcionamento da mesma, ou seja, a sociedade deve estar melhor com a empresa do que sem

ela. Esta representa a contribuição da mesma para a sociedade, quer através de impostos,

revertidos em benefícios para a população, quer através de oferta de produtos e serviços, quer

através da geração de ambiente competitivo ou contribuições para a comunidade. Sem a

geração de valor para a sociedade através de um dos aspectos acima, a sobrevivência da

mesma, assim como a geração de valor para o acionista, é comprometida.

Enfim, embora o objetivo inicial para a empresa seja a ~eração de valor para acionista,

este objetivo constitui o elo final de uma cadeia de valores, que implica na geração de valor

para os seus stakeholders: acionista, cliente, colaborador e sociedade. O uso desta abordagem

deve melhorar as perspectivas das empresas de criar valor e assim contribuir para os

interesses de longo prazo de empresas e da economia.



43

3. Caracterização do tema - Indústria de bancos de varejo

no Brasil

Nas últimas décadas, o mercado bancário brasileiro passou por profundas

transformações. O cenário econômico do país passou por inúmeras turbulências, impondo aos

bancos atuantes agilidade em resposta às realidades do mercado. Os bancos não só atuaram de

forma reativa, mas também de forma a criar um conjunto de práticas e negócios que os

permitiram a tomar-se um dos setores bancários mais eficientes do mundo.

Especificamente a partir de 1989, Brasil passou por anos de estagflação - período

caracterizado pela altíssima inflação, conjugada com a estagnação econômica. Nesta

conjuntura, os bancos atuantes no varejo adotaram um modelo de negócio focado em

operações de tesouraria. Com uma grande rede de agências e numerosos correntistas, o

modelo de negócio vigente é a captação de recursos através de contas correntes e a aplicação

destes mesmos recursos em overnight, permitindo, assim, ganhos comfloat com baixíssimo

risco, emprestando recursos ao Governo. Neste modelo, os ganhos com o float são altos, de

forma que cobria com folga os custos de manutenção de conta corrente. Com isso,

praticamente não havia receitas provindas de tarifas. Outros negócios característicos de

bancos, como intermediação financeira, produtos bancários, etc, representavam pouca receita

em relação às operações de tesouraria, por isso, eram pouco trabalhados nos bancos - nesta

época praticamente não havia crédito disponível pois os recursos disponíveis no mercado

eram canalizados para aplicações em float, que representava alta rentabilidade com baixo

risco. Para maximizar a rentabilidade, os bancos investiram fortemente em tecnologia,

desenvolvendo sistemas mais avançados de conta corrente. Nesta época, por exemplo, já era

possível consultar saldo online em terminais remotos de bancos, transferir recursos entre
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contas no mesmo dia e compensar cheques em todo o território nacional com poucos dias de

defasagem entre o depósito e a liquidação.

Nesta época, o quadro inflacionário foi extremamente favorável ao sistema bancário,

que se adaptou bem a ele em seu processo de desenvolvimento. Elevadas taxas de inflação

contribuíram para alavancar a participação do setor financeiro na renda nacional. As

instituições financeiras brasileiras obtiveram êxito na implementação de inovações e no

aproveitamento de oportunidades regulatórias, o que lhes permitiu não apenas sobreviver, em

um contexto que aparentemente seria hostil à atividade econômica e ao sistema financeiro,

mas também acumular capital, desenvolver-se tecnologicamente e crescer, absorvendo parte

considerável do imposto inflacionário gerado.

A partir de 1994, com o Plano Real, foi reduzido drasticamente o nível de inflação.

Este fator, conjugado com a abertura da economia já iniciado a partir de 1990, trouxe como

efeito ao setor financeiro a revelação da existência de ineficiência da atuação dos bancos. Eles

também foram afetados pela ineficiência de outros setores da economia, mais especificamente

pela incapacidade destes de honrar os empréstimos concedidos pelos bancos. Esses fatos,

conjugados com o desaparecimento dos ganhos inerentes ao processo inflacionário, até então

apropriados pelo segmento financeiro, evidenciaram a fragilidade de algumas de suas

instituições, as quais mostraram-se incapazes de promover, espontânea e tempestivamente, os

ajustes necessários para sua sobrevivência no novo ambiente econômico.

Em 2000, Brasil já passou por altos e baixos e consolidou a sua estabilização

econômica. Já foi vencida a fase de hiperinflação com o sucesso do Plano Real a partir de

1994, sobreviveu-se às crises da Ásia (1997), da Rússia (1998) e a própria desvalorização

cambial em 1999. Em 2002, a consolidação das instituições públicas, uma das principais

bases para estabilização econômica, foi um grande desafio vencido, com a eleição
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presidencial e a transição de poder transcorridos com tranqüilidade, dando continuidade a

consolidação econômica.

Neste cenário, os bancos também consolidaram o seu papel. Aqueles que leram os

sinais dos mercados e adotaram políticas e estratégias que permitiram redirecionar as suas

atividades prosperaram. Outros bancos, outrora grandes instituições tradicionais, podem ter se

aprisionado na paralisia de paradigma, ou mesmo ter lido os sinais de transformação mas não

foram capazes de adotar mudanças de rumo foram forçados à venda ou extinção. Entre estes

podemos citar o Banco Nacional, Bamerindus e Banco Econômico.

Do grupo de bancos que funcionava em dez/1988, cerca de 40% não chegou a 2000 e

quase metade deles saiu do Sistema Financeiro Nacional por motivo de liquidação. Dentre os

60% sobreviventes, há ainda aqueles que tiveram problemas mas para os quais conseguiu-se

encontrar solução, como por exemplo a transferência de controle e, no caso de bancos

públicos estaduais, a privatização ou a federalização para posterior privatização foram

soluções adotadas.

A introdução de mais uma força competitiva no setor bancário brasileiro também se

deu nesta última década. Desde o Governo Collor, iniciou-se a abertura econômica, incluindo

a abertura do mercado financeiro. Foi neste período que começaram a entrar os grandes

conglomerados financeiros no mercado brasileiro - HSBC, ABN AMRO, Banco Bilbao

Viscaya, e o último grande entrante o Banco Santander. Estas entradas se deram

principalmente pela aquisição de bancos nacionais privados e bancos públicos estaduais.

A tabela 3 pemite visualizar o aumento de participação de capital estrangeiro, assim

como a redução do setor público, no setor bancário brasileiro: \;

\
j ,
\, ,:'
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Tabela 3 - Participação percentual das instituições nos ativos do grupo de bancos em
funcionamento

Fonte: COSIF - Banco Central do Brasil

Certamente, foi um período em que os bancos nacionais enfrentaram grandes desafios,

incluindo desde grandes transformações na realidade econômica do país até a entrada de

novos concorrentes com abundante capital a custo baixo para investimento. A adoção de um

modelo de negócio, com atividades alinhadas e que reforcem mutuamente, assim como a

construção de sólidas barreiras de entrada, são cruciais para a competitividade dos mesmos.

A tabela 4 sintetiza as características dos diversos períodos recentes no Brasil e a

atuação dos bancos nestes períodos.
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Tabela 4 - Cenário Econômico X Negócios bancários

Cenário econômico Principal negócio Estratégias

1980-1994 Estagflação Captação de recursos Sistemas de
para aplicação em compensação
overnight nacional,

informatização dos
sistemas de conta
corrente

1994-1998 Estabilização Diversificação de Produtos, cobrança de
econômica produtos e serviços tarifas, capacitação de

bancários .pessoal
1998-2002 Abertura econômica - Aumento de base de Fidelização de base de

entrada de bancos clientes, aumento de clientes, melhoria de
estrangeiros escala, foco em eficiência operacional

rentabilidade por cliente
2002 em Consolidação de Rentabilidade da base de Desenvolvimento de
diante estabilização clientes, criação de produtos, canais e

econômica e política e vínculo/relacionamento segmentação de
sofisticação de com o cliente clientes
demanda de produtos
bancários

Focando na atuação dos bancos no mercado de Varejo, pode-se observar a estratégia

de grande diversificação de atividades e, conseqüentemente, receitas. Tradicionalmente, a

atividade bancária envolve captação e aplicação de recursos, sendo um intermediador de

recursos e riscos.

Em resposta aos cenários econômicos e políticos, e, mais do que isso, inovando e

criando o seu mercado, os bancos começaram a atuar em produtos e serviços além da

tradicional atividade bancária. Tais produtos/serviços incluem: cartão de crédito,

capitalização, previdência, seguros, consórcio, etc. A diversificação de atividades permite a

diluição de risco, além de prover receitas de serviços que, diferente de operação de crédito

(atividade bancária tradicional), envolve risco de crédito e de mercado.

o setor bancário também é um dos setores da economia que mais entenderam a

tendência da evolução tecnológica. E, mais do que acompanhar a tendência, investiram
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pesadamente e lideraram o avanço tecnológico, estando constantemente lançando produtos e

serviços com uso intensivo de tecnoloiga. Esta visão dos bancos possibilitaram grande

agilidade no domínio de mercados, além de incrementar a eficiência operacional a níveis não

imagináveis anteriormente. Os custos de processamento de transações foram reduzidos

drasticamente, envolvendo cada vez mais tecnologia e menos interferência humana. Esta

redução permite o aumento de quantidade de transações processadas pelos bancos devido ao

custo acessível para o público, que, para o banco, aumenta a escala e, conseqüentemente,

reduz ainda mais o custo unitário de processamento. Isto leva a um ciclo virtuoso de redução

de preço - aumento de demanda - aumento de escala - redução de preço, fechando o ciclo

com retro alimentação de reforço. Esta visão dos bancos pode ser entendida como uma

inovação no conceito de HAMEL (2000), por ser não-linear, obsolescendo um modelo de

negócio anterior.

3.1 Indústria de fundos de investimento no Brasil

Os fundos de investimento ganharam um grande impulso a partir de estabilização

econômica com o Plano Real, em 1994. Anterior a esta data, os recursos disponíveis eram

canalizados para a aplicação emjloat, que disputava recursos com outras modalidades de

investimento com ampla vantagem. Os poucos fundos de investimento existentes na época,

salvo exceções (como por exemplo fundos 157), possuíam características de risco,

rentabilidade e liquidez semelhantes ao jloat. Os fundos mais populares eram fundos money

market e commodities, que nada mais eram do que aplicações emjloat.

A tabela 5 nos permite visualizar a evolução dos fundos de investimento ao longo do

tempo:
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Tabela 5 - Evolução dos fundos de investimento

Fundos de Investimento - Total Doméstico
Poupança

PL Variação % do PL

Período n? de Saldo da
R$MM R$MM em moeda em moeda fundos poupança / PL

correntes constantes corrente constante total dos
fundos

dez172 6.196,69 88
dez/73 5.679,09 (8,35) 89
dez/74 4.684,51 (17,51) 92
dez/75 5.136,01 9,64 91
dez/76 5.523,25 7,54 82
dez177 6.906,51 25,04 75
dez/78 6.645,74 (3,78) 71
dez/79 7.297,14 9,80 71
dez/80 5.215,75 (28,52) 69 1698,27
dez/81 5.306,77 1,75 72 2157,31
dez/82 5.827,88 9,82 72 2264,02
dez/83 9.159,52 57,17 71 1470,09
dez/84 14.703,68 60,53 68 973,81
dez/85 27.021,52 83,77 128 550,55
dez/86 19.128,52 (29,21) 199 714,21
dez/87 27.762,29 45,14 261 639,26
dez/88 55.588,03 100,23 200 330,88
dez/89 99.944,29 79,79 283 120,94
dez/90 29.343,86 (70,64) 184 191,96
dez/91 55.517,24 89,20 84 119,23
dez/92 75.982,91 36,86 93 106,16
dez/93 92.028,00 21,12 91 106,92
dez/94 46.021,74 122.976,74 33,63 802 97,66
dez/95 61.886,65 144.076,44 34,47 17,16 939 102,83
dez/96 115.907,96 246.798,21 87,29 71,30 1301 62,14
dez/97 128.825,31 255.210,47 11,14 3,41 1714 75,35
dez/98 146.962,96 286.285,82 14,08 12,18 1748 73,09
dez/99 220.936,81 358.692,81 50,34 25,29 1931 50,12
dez/OO 297.104,31 439.273,75 34,47 22,47 2295 37,61
dez/O1 344.413,38 461.307,13 15,92 5,02 2524 34,46

dez/02 344.483,05 365.001,20 0,02 (20,88) 2817 40,54

*Em moeda corrente, obedecendo-se às seguintes reformas monetárias:
1986 - de Cruzeiro para Cruzado - divisão por 1000
1989 - de Cruzado para Cruzado Novo - divisão por 1000
1990 - de Cruzado Novo para Cruzeiro - muda apenas o nome
1993 - de Cruzeiro para Cruzeiro Real - divisão por 1000
1994 - de Cruzeiro Real para Real- divisão por 2750

*Em moeda constante do último mês, deflacionado pelo IGP

Fonte: Evolução do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil, 4/2003; ANBID
- Associação Nacional dos Bancos de Investimento
Dados trabalhados pela autora
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Como mostrado pela tabela 5, pode-se fazer uma comparação da indústria de fundos

de investimento em 1993, antes do Plano Real, e 2002, oito anos após a estabilização. O

número de fundos saiu de 91 para 2817, e o patrimônio líquido dos fundos cresceu, em

moedas constantes, de R$ 92 bilhões para R$ 365 bilhões. Como parâmetro, a modalidade de

investimento mais tradicional, a poupança, vem perdendo espaço para os fundos de

investimento. Em 1993, o estoque de poupança representava 106,92% do patrimônio líquido

dos fundos, enquanto em 2002 a poupança representa 40,52% do patrimônio líquido dos

fundos. Vale a pena destacar um evento adverso ocorrido em 2002, que impactou

negativamente na captação de recursos nos fundos de investimento - exigência de marcação a

mercado dos fundos DI, ocorrido em 31/05/2002. Os fundos DI constituíam uma das

modalidades mais populares de fundos de investimento, concorrendo diretamente com a

poupança. No entanto, a exigência de marcar todos os títulos a preço de mercado, coincidente

com um período de alta volatilidade no preço destes títulos, trouxe oscilações inesperadas

para os cotistas destes fundos e conseqüentemente abalando a confiança que os mesmos

tinham da sua segurança. Este fato causou fortes saques dos fundos, fazendo com que a

evolução de patrimônio líquido neste ano seja negativo. Como parâmetro, em 2002, os fundos

perderam 20,88% do seu patrimônio líquido e a poupança aumentou a sua participação - em

2001, a poupança representava 34,46% do patrimônio líquido dos fundos e em 2002 o mesmo

passou a ser de 40,54%.

O gráfico 1 apresenta a evolução, ao longo do tempo, de recursos em fundos de

investimento:
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Gráfico 1 - Evolução de Patrimônio Líquido de Fundos de Investimento
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Pelo gráfico 1,pode-se observar a sensibilid~de de medidas políticas· e regulatórias na

captação de recursos em fundos de investimento. No Brasil, aintluênciado Governo afeta

fortemente á indústria de fundos de investimento, mais do que os impactos de cenários

econômicos. Um exemplo claro é a crise nos mercados financeiros ocorrida em 1997 na Ásia,

que se estendeu no ano seguinte para Rússia, tendo o Brasil na seqüência que desvalorizou a

moeda em 1999. Esta série de eventos desacelerou o forte ritmo crescimento de fundos de .~:)
. .

investimento, que passou a crescer a uma taxa menor. Porém, o impacto mais forte na

indústria de fundos decorre não de adversidades econômicas, mas sim de decisões

administrativas do setor público (estas decisões, embora que em geral, podem ter sido levadas
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em decorrência de adversidade econômicas, porém, algumas são reflexo de desajustes do

setor público), contaminando a indústria. Quando ocorre este tipo de evento, o impacto

sofrido é muito maior, resultando em forte queda de patrimônio líquido, em vez de

desaceleração de captação.

Mesmo com o forte crescimento da indústria de fundos no Brasil, a mesma ainda está

longe de alcançar a maturidade de mercados de economia desenvolvida. Os recursos aplicados

nos fundos estão concentrados em fundos de renda fixa, e, estes, por sua vez, são constituídos

majoritariamente por títulos públicos. A forte necessidade de financiamento do setor público

faz com que o Tesouro Nacional coloque no mercado títulos públicos a taxas que competem

com títulos privados, captando, assim, os recursos disponíveis na economia. A forma de

financiamento dos déficits do setor público é que mudou: em vez de ser financiado pelos

bancos, o déficit passou a ser financiado diretamente pelos cotistas, através de fundos de

investimento.

Embora os fundos de investimento possam viabilizar a alocação, com maior eficiência,

os recursos disponíveis na economia para financiamento de projetos e investimentos, na

prática, o mesmo ocorre pouco no Brasil. O setor público absorve a maior parte dos recursos

disponíveis, deixando poucos recursos a taxas acessíveis para projetos. Tal fato pode ser

observado na tabela 6, que apresenta a alocação de recursos dos fundos de renda fixa (FIFs).
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Tabela 6 - Alocação de recursos dos fundos de renda fixa

Tabela 6
DADOS DE COMPOSiÇÃO DA CARTEIRA DOS FIF's COMO % DO PL DOS FIF's

Títulos Títulos Outros Ações
Públicos Estaduais e Debên Renda Cias Operações

Período Federais Municipais CDB/RDB tures Fixa Abertas Comprom Outros
dez/96 38,01 3,18 13,61 2,18 1,30 0,22 33,07 8,43

dez/97 44,17 2,71 15,11 2,86 0,86 0,57 29,83 3,89
dez/98 70,42 2,04 8,08 1,58 1,21 0,80 11,32 4,55
dez/99 78,49 0,22 6,34 1,68 0,07 0,77 10,10 2,32
dez/OO 73,89 0,07 5,82 2,97 0,23 0,60 13,41 3,02
dezl01 70,61 - 8,43 4,47 0,33 0,48 14,37 1,32
dez/02 61,99 0,01 6,46 4,99 0,23 0,68 23,64 2,01

Fonte: Evolução do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil, 412003; ANBID

- Associação Nacional dos Bancos de Investimento

Dados trabalhados pela autora

Pela tabela 6, pode-se verificar que a participação de títulos estritamente de setor

privado soma menos de 15% da composição de carteira dos fundos de renda fixa

(considerando títulos privados CDBIRDB, debêntures, outros renda fixa, ações de cias abertas

e outros), sendo que parte destes títulos, principalmente os CDBs e RDBs podem ter como

tomador final de recursos o próprio setor público. A participação de setor público na captação

de recursos é muito forte, concorrendo diretamente com outros setores de economia.

A tabela 7 complementa a visão de diversas modalidades de alocação de recursos de

fundos de investimento.
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Tabela 7 - Distribuição de recursos por tipo de fundo de investimento

Tabela 7
DADOS DE PATRIMÓNIO liQUIDO ANUAL - DISTRIBUiÇÃO % POR TIPO

Renda Previdê Privati PL Total (R$
Período Ações Fixa DI Cambial Mistos ncia zação Outros 000)

dez/88 7,42 92,58 55.588,03
dez/89 4,65 95,35 99.944,29
dez/9O 4,04 95,96 29.343,86
dez/91 4,30 95,70 55.517,24
dez/92 3,19 96,81 75.982,91
dez/93 8,81 91,19 92.028,00
dez/94 7,24 92,70 0,06 122.976,74
dez/95 2,77 83,45 0,37 13,24 0,17 144.076,44
dez/96 3,89 83,55 1,22 11,18 0,16 246.798,21
dez/97 11,23 79,90 0,79 7,82 0,27 255.210,47
dez/98 8,53 56,42 27,62 0,82 6,01 0,10 0,51 286.285,82
dez/99 9,01 50,36 33,61 1,10 5,47 0,36 0,09 358.692,81
dez/0O 7,28 55,20 30,46 1,19 4,16 0,78 0,84 0,10 439.273,75
dez/O 1 6,41 37,42 29,34 2,12 22;46 1,44 0,72 0,08 461.307,13
dez/02 7,84 34,00 25,41 1,73 26,60 2,98 1,33 0,10 365.001,20

Fonte: Evolução do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil, 4/2003; ANBID

- Associação Nacional dos Bancos de Investimento

Dados trabalhados pela autora

Pode-se observar, pela tabela 7, a pequena alocação de recursos de fundos de

investimento a ações. Somando os fundos de ações e os fundos de privatização, totaliza-se

aproximadamente 9,17% de participação de ações, ou R$ 33.470 bilhões de fundos de

investimento aplicados em ações. É considerado o valor aproximado pois os fundos de ações e

de privatizações, embora tenham maior parte dos recursos aplicados em ações, não

obrigatoriamente têm que alocar todos os recursos nestes ativos, assim como outras

modalidades de fundos (fundos mistos e de renda fixa) também podem apresentar uma

pequena parcela aplicada em ações.
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Em suma, os recursos captados em fundos de investimento têm sido crescentes em

todos os segmentos de mercado - pessoas fisicas de pequeno, médio e grande porte, pessoas

jurídicas, empresas, corporações e investidores institucionais. Neste trabalho, o foco será os

fundos de investimento no mercado de varejo. Para este trabalho, os fundos de investimento

destinados para o mercado de varejo são definidos como fundos disponíveis para aplicação

nas agências bancárias para correntistas.

Sob ponto de vista de banco, os fundos de investimento têm um papel importante pois:

permitem a diminuição de risco institucional. Ao redirecionar os recursos aplicados na

carteira própria (CDBs, RDBs e poupança) para fundos de investimento, os bancos

diminuem a sua alavancagem financeira. Nos fundos de investimento, o tomador de risco

final é o próprio cotista do fundo, sendo que o administrador ganha a taxa de

administração - receita de prestação de serviço livre de risco;

permitem tanto a personalização como a massificação, dependendo do tipo de cliente a

que se quer atingir, sendo um importante produto para compor o seu mix;

têm custos operacionais menores do que produtos de tesouraria tradicionais, que envolve

trabalho de gerente/operador a cada movimentação: cotação, aplicação, resgate, etc.

Sob o ponto de vista de cliente, os fundos de investimento tomaram-se atraentes pois:

representam uma alternativa de diversificação, visto que os produtos outrora mais

populares, como overnight e poupança, têm tido seu apelo comercial bastante diminuído

devido ao fim da hiperinflação

permitem acessar diversos mercados, com volume inicial baixo

possuem facilidade de aplicação, consulta e resgate

oferecem liquidez
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No ambiente macroeconômico, os fundos também ganharam força devido aos

seguintes fatores:

estabilização econômicapermitindo que haja parâmetros para comparação de

desempenho de fundos, sem a maquiagem dos efeitos da inflação

necessidade de financiamento do Governo, que, com o fim do imposto inflacionário, teve

que emitir títulos para financiar o seu déficit; com isso, os fundos de investimento

tomaram-se os principais candidatos de financiadores do Governo

melhoria de regulamentação, com órgãos reguladores que impõem normas e fiscalizam os

administradores de recursos, dando maior transparência e proteção aos investidores de

fundos, além de interesse dos próprios administradores que passaram a constituir

entidades de auto-regulação.

Esta série de fatores, desde o interesse dos bancos e dos clientes, assim como um

ambiente econômico favorável, impulsionou os fundos de investimento a partir de 1994.

A análise do papel de fundos de investimento nos modelos de negócios não poderá ser

feita separada de outras modalidades de investimento. No contexto brasileiro, a figura do.

administrador de fundos, na maioria das vezes, se confunde com o próprio banco; isto é, o

gestor é o próprio distribuidor. Sendo assim, o próprio banco possui vários produtos de

investimento substitutos, além de ser o principal distribuidor de fundos geridos por

administradores independentes. Em outras palavras, os fundos de investimento disputam

espaço com poupança, títulos de capitalização, CDBIRDB e diversas outras modalidades de

investimento, sendo que todos estes produtos mencionados também constituem o portfólio de

produtos oferecidos pelos próprios bancos que administram os fundos.

Por isso, a análise do papel de fundos de investimento nos modelos de negócios do

Itaú e do Bradesco será feita de forma a contemplar todo o leque de produtos e serviços de
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cada instituição, de modo a não perder a visão da sua importância da contribuição nos

objetivos globais.

3.2 Modelo de Negócios Itaú

o Itaú tem como proposta ser omelhor banco em performance, refletida através da

Visão Itaú: "Ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável,

destacando-se pelo uso agressivo do marketing, tecnologia avançada e por equipes

capacitadas comprometidas com a qualidade total e a satisfação dos clientes"

Itaú cita as suas principais políticas corporativas (Relatório Anual 2002):

O estrito foco no negócio bancário;

O crescimento contínuo e sustentado;

A liderança em performance, enfatizando os aspectos qualitativos dos resultados;

A transparência nas relações com o público, investidores e mercado

A ética nos negócios;

A força da marca;

A forte base de capital;

A imagem de solidez e confiabilidade;

O rigoroso controle de riscos de imagem, operacionais e de mercado;

A tecnologia no estado-da-arte, em todos os seus setores de atuação;

Alianças e parcerias estratégicas com os melhores parceiros do mercado;

A ampla diversificação de receitas;

A operação em larga escala (mais de 9 milhões de clientes com contas correntes ativas);

A govemança corporativa estritamente profissional;
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A acumulação de aprendizagem organizacional e capital intelectual;

A agressividade mercadológica;

A atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos humanos;

A qualidade diferenciada em todas as suas operações.

Esta filosofia tem norteado as ações adotadas pelo Itaú. Como em toda grande

empresa, diversas áreas e departamentos apresentam aderência em maior ou menor grau às

práticas acima. Isto é, há gaps entre as políticas declaradas e as praticadas. Tais gaps podem

ter como origem as diferentes subculturas em cada área/departamento, as diferentes

velocidades de adaptação e implementação de políticas, os diferentes estilos gerenciais dos

líderes e gerentes e a natureza do próprio trabalho.

A atuação do Itaú, no mercado de varejo, para efeito deste trabalho, será definida

como as operações realizadas nas agências bancárias Itaú e Personnalité. Neste mercado, a

aderência da prática às políticas declaradas é muito grande, como será tratado nos tópicos a

seguir.

3.2.1 O quê - produto/serviço

A proposta do Itaú é oferecer produtos bancários e pára-bancários para todos os

clientes, com um pacote de valor para cada cliente que seja sensível a determinados atributos,

que incluem facilidade, diversidade, preço, imagem e qualidade. Especificamente para o

mercado de varejo, são oferecidos os seguintes produtos/serviços:

Produtos bancários: conta corrente e seus serviços associados (cartão, cheque, débito

automático, transferências, pagamentos, etc), crédito (diversas modalidades), depósito à vista,

depósito a prazo e produtos de tesouraria (swaps, opções, termo, futuro, etc)
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Produtos pára-bancários: capitalização, seguros, previdência, consórcio e

administração de recursos

A oferta de diversos produtos e serviços cria um vínculo do cliente com a instituição,

gerando uma grande acomodação pela conveniência e praticidade. Um exemplo é o débito

automático, que, uma vez contratado, o cliente reluta em ter o trabalho de descontratar de um

banco para contratar no outro, visto que é um serviço gratuito, e a mudança pode gerar

eventuais erros ou atrasos no pagamento que já estava em rotina. A colocação de diversos

produtos cria um vínculo forte, criando uma barreira de saída mais alta para o cliente do que

se o mesmo tivesse somente produtos bancários tradicionais.

Com a grande competição no mercado bancário, os bancos passaram a apresentar

produtos muito semelhantes. Há analistas que afirmam que os produtos estão

commoditizados, com pouca diferenciação entre uma instituição e outra. Com isso, Itaú

buscou a diferenciação através de serviços agregados e reconhecimento de marca, uma vez

que a commoditização leva a redução de preço, e, conseqüentemente, diminuição de

resultado. O uso intensivo de marketing se verifica com sucesso, inclusive com o

reconhecimento da marca Itaú como a marca mais valiosa do Brasil (Interbrand, 2002), para

comunicar o diferencial da marca e possibilitar margens rentáveis nos seus produtos. Com

estas práticas, pode-se verificar o alinhamento das diversas atividade à Visão Itaú - liderança

em performance, com uso agressivo de marketing.

A diferenciação também se dá em oferta de serviços. Investimento em serviços

práticos que visam fidelizar o cliente é realizado constantemente. Entre estes serviços pode-se

citar o Internet Banking, Centrais de Atendimento Telefônico, Rede de Conveniência-

agências, PABs e Caixas Eletrônicos. Estes serviços visam proporcionar a percepção de
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conveniência, praticidade, confiança e solidez para os clientes, e, assim, permitir a prática de

preços com margens que asseguram performance para a empresa.

3.2.2 Quem - clientes

Os clientes a serem servidos são constituídos de todos os portes e segmentos, de

pessoa fisica e jurídica, com estruturas, produtos e equipes específicos para o seu serviço.

A estratégia de segmentação é clara - o Itaú institui estrutura, equipe, portfólio de

produtos e comunicação específico para cada segmento de mercado definido. A figura 5

permite visualizar, com clareza, segmentação adotada pelo Itaú:

Figura 5 - Segmentação de mercado adotada pelo Itaú

Micro Empresas
Faturamento Anual <: R$ 500 mil

Prívate - Uaú Private Bank
Investimentos> R$ 1 milhão)ltaú POdjlf Públiço

MédiasEmpresas - Itaú Empresas
R$ 10 MM <: Faturamento Anual < R$ '100 MM

Itaú Personnalité
Renda» R$ 5.000

Pe9uenas Empresas. .
I{au Unidade PessoaJti~idica

500 mil" Faturamento Anual" 10 M

Pessoas Físicas
ltaü Agências
F:enda :;,R$ 2,000

"Individual"

Pessoas

Fonte: Segmentação de Mercado, Conheça o Itaú <http://www.itau.com.br> acesso em 19
jun.2003
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Cada segmento definido acima possui uma equipe especializada, com executivos que

cuidam exclusivamente do seu mercado. Tal separação visa proporcionar foco nas operações

de cada mercado. Assim, o executivo responsável pelo segmento gerencia todo o front-office

- equipe de gerentes de conta que têm relacionamento direto com os clientes assim como toda

a operação comercial, voltado especificamente às demandas características dos clientes

daquele segmento. E, numa estrutura matricial, o back-office e as áreas gestoras de produtos

também reportam a estes executivos do segmento, além de reportarem a executivos

específicos da sua área/departamento.

No âmbito corporativo, esta estrutura permite foco no cliente, pois as equipes de front-

office podem dedicar-se a atender a uma massa de clientes homogênea, com produtos

específicos para as suas demandas características. Permite também alocar recursos humanos

adequados para cada tipo de segmento, com qualificação específica. Assim sendo, a entrega

de produto e o atendimento aos clientes pode ser feito dentro da expectativa do cliente, isto é,

sem excesso de um atributo que o cliente não percebe valor e que consome muito custo da

empresa (por exemplo, um fundo de investimento de direitos creditícios para o mercado de

varejo), nem entregar um produto abaixo de expectativa para um cliente de alto valor

agregado (por exemplo, oferecer um fundo cambial padrão para um cliente que precisa fazer

um volume alto de hedge para uma operação de montante alto, com prazo já pré-

determinado).

Analisando esta estrutura, percebe-se o aproveitamento do valor da sinergia. Embora

os produtos sejam específicos para cada segmento, o back-office, principalmente os sistemas,

são semelhantes, permitindo escala e divisão de custo entre os diversos segmentos usuários. A

não-necessidade de um back-office para cada segmento permite otimizar os custos, já que

bancos que dedicam a atender somente um segmento acaba tendo que ter um back-office
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dedicado. O valor da sinergia gerado para o acionista pode ser calculado (DAMODARAN,

2002), representado pela diminuição da saída de caixa no caso de back-office compartilhado

em comparação com a alternativa de back-office dedicado. Este valor reflete num dos

direcionadores de valor - fluxo de caixa (lembrando que os direcionadores de valor são: fluxo

de caixa, taxa de crescimento e custo de capital). Este mesmo raciocínio pode ser aplicado

para áreas gestoras de produtos.

3.2.3 Como - Canais, processos e recursos

O Itaú pretende usar de um arranjo de canais para atender, negociar e prestar serviços

aos seus clientes.

Agências bancárias e postos bancários, localizadas fisicamente em locais de alto potencial

de população bancarizável

Caixas eletrônicos: além de serviços básicos que dispensem o envolvimento de um

funcionário, como saques, consultas e pagamentos, os caixas eletrônicos também realizam

oferta de produtos personalizados

Centrais de atendimento: atendimento telefônico, para produtos e serviços desde os

básicos como consulta até os mais sofisticados como consultoria de investimentos

Telemarketing: contato ativo para oferta de produtos

Mala direta: envio de comunicados personalizados e informativos para divulgação e oferta

de produtos e serviços

Internet: além do site institucional, cada cliente, ao acessar a sua conta através de internet

banking, recebe comunicados personalizados dos produtos e serviços adequados ao seu

perfil
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Email marketing: envio de mensagens com oferta de produtos e serviços a um público de

perfil selecionado.

Banner em diversos sites: é estabelecido convêncio com diversos sites líderes de acesso,

entre eles, a AOL, para publicidade de produtos e campanhas.

Em termos de operações, Itaú vem buscando a melhoria de índice de eficiência

(relação de despesa e receita), atingindo o patamar de 49,3% em 2002. Como afirma Dr.

Olavo Setubal, Presidente do Conselho de Administração, o corpo executivo do Banco Itaú é

constituído, na sua maioria, por engenheiros, que possuem uma formação matemática e que

estão sempre buscando o uso de tecnologia no setor bancário. O modelo mental presente na

maioria dos engenheiros pode ter sido um dos propulsores para a orientação para a eficiência

e avanço tecnológico, incorporando práticas de otimização de processos, recursos e

racionalização de custos. Houve investimento maciço em auto-atendimento e canais remotos,

alinhado com a Visão Itaú de uso intensivo de tecnologia, assim como grande incentivo em

promover a utilização por parte dos clientes. Com isso, promove-se o aumento de escala e a

redução de custo unitário de transação.

Nos últimos anos, os recursos humanos passaram a ser mais enfocados no Itaú. O

modelo racional- modelo mental presente nos engenheiros, onde a normatização, a estrito

cumprimento às normas, a ênfase aos processos e a tecnologia predominam, vem dando lugar

aos poucos ao fator humano. Houve a percepção de que o fator humano, principalmente no

setor de serviços, é um fator crítico para a competitividade da empresa, e a extração do

máximo potencial dos funcionário passa a ser um imperativo. O sistema de incentivos-

motivador extrínseco, baseado em desempenho, já estava implantado, fundamentado em

exaustivos estudos de retorno, remuneração e direção que se pretende dar aos funcionários.

Além deste sistema, há uma forte preocupação em aprimorar as práticas gerenciais. A direção



64

da empresa está preocupada em pesquisas de clima organizacional como a pesquisa da

Revista Exame - 100 Melhores Empresas para se Trabalhar, e tem tomado ações concretas

para melhoria do clima organizacional - motivador intrínseco. Mudanças culturais com

contratação de diretores de recursos humanos, implementação de Política de Gestão de

Pessoas e Práticas Gerenciais, têm sido paulatinamente implementadas, com o objetivo de

gerar valor no recurso humano, considerado por muitos como o recurso escasso e mais

valioso.

3.3 Modelo de negócios Bradesco

Na Mensagem aos Acionistas do Bradesco (Relatório Anual 2002), Bradesco deixa

claro o seu modelo de negócios: "Concebido para ser um grande banco de varejo, o

Bradesco orienta a sua estratégia de ação por metas bem definidas, entre elas: ter posições de

liderança em seu segmento; prestar serviços bancários ao maior número possível de pessoas e

empresas, inclusive nas regiões menos desenvolvidas do País; exercer papel de peso no

desenvolvimento econômico, alavancando atividades como agricultura, indústria, serviços,

exportação, poupança e outras - todas de reconhecida influência na formação da riqueza

nacional; e ser pioneiro na utilização e disseminação de avançadas tecnologias, em direto

convívio com a modernidade dos instrumentos de progresso."

Ao longo da história do Bradesco e nos últimos anos, pode-se notar a aderência das

suas ações ao seu modelo de negócios. Bradesco é o banco privado que apresenta o maior

número de agências e PABs (2954 agências + 1549 PABs), fora 2.500 agências do Banco

Postal (do total de 5.320 a serem instaladas na Rede Postal dos Correios, utilizada como

Correspondentes Bancários no País), estando presente de forma abrangente em todo o

__ ___-------.J
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território nacional. Esta abrangência só é atingida por bancos públicos, já que outros bancos

privados julgam várias localidades como pouco atraentes economicamente para instalação de

agências.

Em termos de tecnologia, Bradesco também se destacou, ao longo da sua trajetória,

como líder no lançamento de produtos e serviços baseado em tecnologia. Foi o primeiro

banco brasileiro a usar computador, há em tomo de 40 anos; foi também pioneiro no internet

banking, com o lançamento do seu site www.bradesco.com.br. O Bradesco foi também o

primeiro banco a destinar um canal exclusivo pelo telefone para atender seu cliente, hoje, o

Fone Fácil.

Na leitura de relatórios do Banco, pode-se constatar a significativa preocupação social

na filosofia que tem norteado as ações do Bradesco. Há um forte senso de orgulho de ser

brasileiro e fazer parte da história do Brasil. Há também explícito o desejo de contribuir para

o desenvolvimento, não só econômico, como social, da realidade brasileira. A preocupação

com ações sociais também tem sido fortemente destacada. Expressões como "socialmente

ativa", "combate às deficiências educacionais" figuram nos mesmos parágrafos onde se

tratam assuntos como crescimento e resultado, mostrando que ambos são complementares e

harmônicos, dentro da Mensagem aos Acionistas. Tratada com a mesma importância das

últimas aquisições, ações estratégicas e resultados, a ação social no Bradesco tem uma

relevância nos seus negócios, declarada na concepção dos seus negócios. Não sendo tratado

somente num capítulo à parte, o assunto ação social permeia em vários capítulos dos

relatórios, aflorando no meio de assuntos diversos, que revela uma orientação corporativa

neste sentido.

http://www.bradesco.com.br.
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3.3.1 O quê - produto/serviço

Bradesco possui um amplo leque produtos e serviços, tanto bancários como pára-

bancários. Através da sua estrutura de distribuição, Bradesco também coloca vários produtos

de empresas controladas e coligadas. Entre os produtos das Empresas Bradesco, destacam-se

a capitalização, a previdência e os seguros (produtos da Bradesco Seguros) e leasing. Tais

produtos, semelhantes ao que foi citado no caso do Itaú, criam um forte vínculo do cliente

com a instituição, gerando altos custos caso o cliente queira mudar de banco. Com isso, é

estabelecido uma mescla de oferta de produtos, variando desde aqueles que criam um

relacionamento mais longo àqueles sensíveis à concorrência; desde produtos sensíveis à

marca àqueles sensíveis ao preço; de produtos padronizados a produtos elaborados sob

medida. Esta oferta de produtos faz parte de uma estratégia de total market, sendo possível

pelo porte da empresa e pela sinergia existente entre as várias áreas gestoras de produtos e o

canal de distribuição.

3.3.2 Quem - clientes

Bradesco tem como proposta ser o banco de cada brasileiro. De acordo com o

Relatório Anual, a empresa quer prestar serviços bancários ao maior número de pessoas e

empresas.

Especificamente no segmento Varejo, é revelado nitidamente a proposta e o

alinhamento das suas ações. Bradesco é o banco privado com maior número de clientes (em

dezembro de 2002, Bradesco possuía 13 milhões de contas correntes e 29,4 milhões de contas

poupança) e tem criado uma estrutura para possibilitar o seu atendimento. Na estrutura física,

Bradesco possui o maior número de agências, e, em 2002, iniciou-se a abertura de agências do
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Banco Postal. Na estrutura tecnológica, é criada uma infra-estrutura que tem possibilitado ao

Bradesco atingir a escala necessária para o atendimento deste público.

Diferente de Itaú, que adotou uma política de segmentação especializada, Bradesco

adotou a política de atendimento de maioria dos seus clientes num canal único, sem

diferenciação. Assim, diversos produtos, com preços diferentes e voltados a perfis diferentes,

podem ser encontrados numa agência de Bradesco. No caso do Bradesco, é papel dos gerentes

comercializarem os produtos com característica e preço adequados para cada cliente, diferente

do caso do Itaú, onde produtos específicos são oferecidos somente em segmentos específicos.

3.3.3 Como - Canais, processos e recursos

Tendo como foco o Varejo, assim como a maior abrangência possível de clientes, as

agências de Bradesco são concebidas para atrair o público. O seu lay-out é limpo, claro,

funcional, sem luxos, de modo a permitir circulação e não inibir a entrada de pessoas ao seu

recinto. Para que haja um atendimento ágil, as mesas de atendimento são classificados por

"assuntos", com atendentes ou gerentes específicos para cada produto/serviço.

Nofront-office, especificamente no Varejo, é visível o nivelamento de gerentes de

conta e atendentes à média do público-alvo. Isto é, os gerentes têm uma imagem de

proximidade à média da população bancarizada, não tendo linguagem, trajes, hábitos que os

diferenciem em demasia. Isto acaba criando uma atmosfera de familiaridade que inexistem em

vários outros bancos por possuir um clima mais sóbrio e distinto, que pode estar alinhado com

a proposta de atendimento de um público mais elitizado, porém, tomaria intimidador para o

público de varejo em geral.

Na estrutura tecnológica, Bradesco investe pesadamente para proporcionar infra-

estrutura necessária para atingir a escala do público a que se quer atender. Pelo fato de o
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público-alvo do Bradesco representar menor valor unitário, já que as exigências para a

abertura de conta são menos seletivas, o uso maciço de tecnologia, de menor custo unitário, é

crucial para que as operações sejam rentáveis. Isto tem sido alcançado, com 36,1% dos

clientes ativos em internet banking, e 76,4% das transações realizadas em canais de

conveniência (internet, caixas eletrônicos e telefone); isto é, apenas em tomo de 23,6% das

transações são realizadas em guichês, o canal de maior custo.

Assim como na maioria das empresas de serviços, os recursos humanos são

considerados como um dos fatores críticos de sucesso no Bradesco. A empresa tem adotado

uma política de recursos humanos peculiar, bastante distinta da tendência seguida pela

maioria das empresas. Bradesco tem preferido formar, dentro de casa, os futuros executivos

da empresa. Contrário à prática corrente, onde há uma alta rotatividade de executivos entre

empresas, os executivos do Bradesco provêm, na sua maioria, de longas carreiras da

organização, muitas vezes partindo de funções iniciais de base como caixa e auxiliares

administrativos. A contratação de profissionais para Bradesco também segue esta filosofia.

Ou seja, em geral, são contratados profissionais para as funções mais básicas, e estes passam a

crescer, dentro da organização, para níveis hierárquicos superiores. É rara a contratação de um

gerente de nível intermediário vindo do mercado, sendo este espaço" reservado" para os

profissionais internos, que acabam mostrando tranqüilidade pelo "Plano de Carreira" que

atualmente dificilmente é encontrado. Pela pesquisa realizada pelo Exame em 2002, Bradesco

figura pela quarta vez consecutiva como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no

Brasil, revelando a motivação que os funcionários mostram pelas práticas de gestão de

pessoas. É curiosa a aparente contradição entre um modelo de gestão de pessoas

aparentemente antigo, com o nível de satisfação dos funcionários, e a liderança que a empresa

ocupa no seu setor. Uma política de contratação, com screening e sinalização para atrair
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profissionais com perfil consistente às práticas de gestão de pessoas do Bradesco pode ser a

base para a sustentação deste resultado, visto que a empresa pode proporcionar

homogeneamente o fator de satisfação mais valorizado para os seus funcionários.

3.4 Modelo de Negócios Itaú X Bradesco

Está clara a diferença de modelo de negócios dos líderes privados do setor bancário

barsileiro. Itaú tem como proposta ser o banco líder em performance, enquanto Bradesco tem

como proposta ser o maior banco em indicadores absolutos. Ambos têm empenhado esforço

para atingir as suas metas e têm tido indicadores de desempenho que comprovam seu sucesso

no seu modelo de negócios proposto. O comparativo e a análise destes indicadores serão

apresentados nas próximas seções deste trabalho.

Vale destacar que, para ambos os bancos, a estratégia de aquisição foi fundamental

para atingir os seus objetivos.

Para Itaú, as aquisições permitiram atingir escala. Segundo depoimento do Dr. Olavo

Setubal, "ou diminuíamos a infra-estrutura ou expandíamos a escala e optamos pela

expansão". Com as aquisições, iniciadas desde 1964, Itaú pôde alcançar escala, identificando

os bancos com potencial sinergia operacional, tanto pelo aumento de escala como pela

complementaridade de produtos, serviços, abrangência geográfica ou expertise.

No caso de Bradesco, a aquisição permitiu a abrangência de atividades bancárias e

pára-bancárias em diversas frentes e segmentos Especificamente para varejo, produtos e

serviços como leasing, financiamento de automóveis, crédito direto ao consumidor,

administração de recursos puderam ser ampliados, contando não só com o aumento de escala
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com o aumento da carteira, assim como complementaridade, ao oferecer aos seus clientes um

portfólio de produtos mais completo, vinculando-o fortemente à instituição.

A tabela 8 sintetiza os fatores críticos de sucesso para o modelo de negócio de cada

banco.

Tabela 8 - Fatores críticos de sucesso Itaú e Bradesco

Itaú Bradesco

Competências essenciais Tecnologia, marketing Tecnologia, escala, expertise

agressivo, expertise em em varejo, conhecimento do

varejo, conhecimento do mercado de massa brasileiro

mercado brasileiro

Acesso a mercados Segmentação para Maior número de agências e

atendimento a clientes de PABs, em todo o território

perfis específicos, sólidas nacional, escala e estrutura

barreiras de saída para cliente que possibilitam o

atendimento à massa

Processos essenciais Eficiência operacional, Escala, racionalização de

estrutura otimizada de front- custos, uso intensivo de

office com áreas gestoras de tecnologia

produtos e back -office

Investimentos Conveniência, imagem, Tecnologia, rede de

comunicação ao público e ao atendimento popular,

cliente desenvolvimento de produtos

pára-bancários
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Parceiros Consultores externos, Consultores externos, lojas de

terceirização de alguns eletrodomésticos (CDC), rede

serviços e diversos aNOs de agência de correios e

para ações sociais diversos aNOs para ações

SOCIaIS

Capital Humano Sistemas de incentivo Treinamento,

baseado em cumprimento de desenvolvimento de carreira

metas (fatores extrínsecos) e

aprimoramento de clima

organizacional (fatores

intrínsecos), treinamento

Aquisições Compra de bancos que atuam Aquisição de bancos de

em nichos não abrangidos nichos não atendidos

anteriormente anteriormente ou com

histórico em produtos não

trabalhados previamente

3.5 Papel de fundos de investimento no modelo de negócios de

bancos

Os fundos de investimento compõem a carteira de produtos bancários. É um dos

principais produtos bancários consumidos no Brasil, devido tanto pelo interesse dos bancos

em promovê-los e comercializá-los assim como a demanda dos cliente.
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Os fundos de investimento, assim como praticamente todos os produtos de

investimento, não são produtos que criem um forte vínculo com o cliente. Devido à grande

quantidade de administradores de recursos, produtos de investimento estão cada vez mais

commoditizados, sendo visto como iguais pelos clientes, diferenciando apenas em preço. O

posicionamento único, pregado por PORTER,M.E., toma-se cada vez mais difícil na

indústria de fundos de investimento.

Diferentemente de mercados financeiros mais desenvolvidos, onde há maior liquidez e

diversidade de ativos financeiros, o mercado brasileiro não possui um mercado de capitais

eficiente que possibilite compor diversas carteiras empregando diversas técnicas pelos

administradores de recursos. Exemplificando, nem todos os setores da economia brasileira

têm ações negociadas na bolsa de valores brasileira (por exemplo, farmacêutico e

entretenimento), alguns setores têm poucas empresas de capital aberto, e várias empresas

optaram por fechar o capital reduzindo ainda mais a já baixa liquidez do mercado. A

indisponibilidade de ativos financeiros, aliada a baixa liquidez, não permite que

administradores de recursos possam negociá-los sem alterar significativamente seus preços.

Somado a isso, há diversas restrições legais que não permitem aos aplicadores diversificarem

seus investimentos em ativos de vários países, restringindo, assim, o escopo de atuação dos

administradores de recursos e, conseqüentemente, a variedade de fundos de investimento

oferecidos aos clientes. Com a reduzida diversidade de fundos oferecidos, somado a

conjuntura de uma das maiores taxas de juros do mundo, faz com que haja uma demanda

concentrada em fundos indexados a juros, fazendo com que a percepção de diferenciação

entre produtos seja ainda menor, levando a commoditização.

Os investidores, cada vez com mais acesso a informação, combinado com a

concorrência mais acirrada com pouca percepção de diferenciação, tomam-se cada vez mais



73

infiéis, migrando os recursos aplicados aos bancos que oferecerem maiores retornos. Embora

recentemente a CPMF crie uma barreira de saída para os clientes, tomando esta migração

mais custosa, a busca por maiores retornos é uma tendência, comprimindo as margens das

instituições financeiras.

Para que se preserve a margem, os bancos criam uma série de serviços associados aos

produtos de investimento, para que haja diferenciação e, conseqüentemente, possibilidade de

cobrar preços que traduzam o seu valor percebido. Os serviços agregados aos produtos de

investimento incluem: conveniência (acesso remoto, canais de atendimento, rede de agências

e PABs), assessoria financeira (aconselhamento financeiro aos investidores), informação

(disponibilidade e transparência de informações), imagem de solidez, etc. Estes investimentos

estão concentrados em "como" atender o cliente, uma vez que "quem" e "o quê" já estão

definidos.

O "como" atender os clientes tem sido o ponto crucial para criar um posicionamento

único com os fundos de investimento. "O quê" - que fundos de investimento oferecer, já está

dado devido às restrições de mercado financeiro brasileiro mencionado acima; e o "quem" já

está inserido no modelo de negócios de cada banco, portanto, dentro de um contexto

corporativo maior do que apenas o escopo de fundos de investimento.

Para que seja possível criar este posicionamento único, é necessário, portanto, i'

entender as demandas e os atributos mais valorizados pelo público-alvo, para que o fundo

oferecido pelo administrador de recursos faça parte do conjunto evocado e, indo um passo

além, do conjunto considerado pelo investidor. Pelas pesquisas de comportamento do

investidor, os clientes investidores possuem sensibilidade distinta para atributos distintos. Há

aqueles sensíveis à rentabilidade, outros sensíveis à conveniência. Há também os que

valorizam a interação com o gerente de conta, outros que priorizam imagem e segurança, e os



74

que valorizam acesso a diversos mercados. Os fundos de investimento, com a estabilização da

moeda, surgem como uma categoria de produto que pode atender a maior parte desta

demanda, passando a ter um papel importante na conquista do cliente, coincidente a um

período em que o foco de instituições bancárias saem de tesouraria (ganhos de float com

inflação) para o cliente.

Os fundos de investimento têm a possibilidade de manter a mesma política de

investimento, diferenciando na taxa de administração e valores mínimos exigidos. Com isso,

podem-se oferecer rentabilidades distintas a clientes de valores distintos, atendendo

simultaneamente àqueles clientes de alto valor unitário sensíveis à rentabilidade e à instituição

financeira que pode praticar políticas distintas de preço em um produto, mantendo também a

sua rentabilidade. Relembrando a figura 4, os fundos permitem o marketing em massa, para os

clientes de baixo valor unitário, a customização em massa, para clientes de valor unitário

intermediário, e especialização, para clientes de alto valor unitário, oferecendo valor para

cliente de acordo com o seu potencial, sem com isso aumentar significativamente o custo

operacional permitido pela sua estrutura de condomínio e cotas. Esta estrutura de

condomínios e cotas possibilita um tratamento igualitário para todos os cotistas do mesmo

fundo, dispensando, operacionalmente, tratamento um-a-um a cada cotista. Ao mesmo tempo,

isto também possibilita comunicação feita sob medida aos cotistas de cada fundo, permitindo

que cotistas de fundos distintos recebam tratamentos distintos, entregando o valor que cotista

de cada fundo espera.

Os fundos também são produtos que exigem pouco custo operacional para gerentes,

pois, após a primeira venda, os clientes podem realizar as transações via outros canais

proporcionados pela infra-estrutura tecnológica, dispensando negociação a cada

movimentação.
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Os fundos podem também proporcionar conveniência ao cliente e facilidade para a

instituição financecira simultaneamente. Pela estrutura de condomínio por cotas, a apuração

de saldo valorizado se dá igualmente para todos os cotistas, dispensando processamentos

dispendiosos quando as operações têm características de negociação um a um. A infra-

estrutura desenvolvida para movimentação e consulta de fundos pode ser utilizada por

praticamente todos os fundos (salvo exceções de fundos com características muito peculiares),

atendendo ao cliente não só na facilidade como ao banco na otimização de custos

operacionais.

Devido a commoditização de fundos de investimento, os bancos procuram diferenciar

na assessoria financeira, acoplando, assim, um serviço ao produtopara aumentar a percepção

de valor do produto. A assessoria financeira acoplada consiste em orientação na escolha de

alternativas de investimento, analisando os cenários econômicos, o perfil do investidor e os

produtos adequados, sendo a qualidade deste serviço um dos fatores decisivos na escolha do

banco onde se vai investir. Esta agregação de serviço ao produto tem sido amplamente

utilizada, não só no setor bancário, mas também em outros setores de economia, para que o

serviço constitua um diferencial num mercado cada vez mais competitivo. Para que seja

possível entregar a assessoria financeira de qualidade, investe-se fortemente na qualificação

do pessoal defront-office, um grande desafio dada a quantidade, o giro e a heterogeneidade de

gerentes de conta dos grandes bancos de varejo.

Há também os clientes sensíveis a produtos de investimento diferenciados, com

características e precificação específicas. Pelo domínio de diversos canais de distribuição,

assim como a escala já atingida pela infra-estrutura física e tecnológica de grandes bancos,

pequenos bancos e administradores de recursos que podem ter se especializado em

administrar determinados tipos de fundo de investimento, para poderem captar recursos,
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utilizam os próprios grandes bancos como canais de distribuição. Isto também vai ao encontro

ao interesse dos grandes bancos, que poderão oferecer um portfólio mais completo, com

ganhos em rebates de taxa de administração, sem criar novas estruturas de administração que

não tem como reproduzir a diversidade de várias filosofias de investimento.

Todos os atributos mencionados acima são relevantes para a decisão do investidor na

escolha do banco onde aplicará os seus recursos. No entanto, o principal atributo valorizado

pelo público de varejo é a imagem e a solidez do administrador de recursos. Conscientes deste

comportamento, os bancos cujo perfil do público-alvo é de varejo têm investido fortemente na

sua marca, transmitindo, junto com ela, valores como tradição, solidez e confiança. Estes

bancos de varejo não acoplam às suas marcas valores como risco e agressividade, atributos

rejeitados pelos investidores.

Em síntese, os fundos de investimento compõem a carteira de produtos oferecidos

pelos bancos, possibilitando, no mesmo produto, adotar estratégia de marketing em massa,

customização em massa e especialização (um-a-um). Embora não seja um produto que

vincule o cliente fortemente à instituição, é um dos produtos mais consumidos e a sua

flexibilidade tem incentivado os bancos a comercializá-los amplamente, compondo a oferta de

um mix de produtos que possa resultar na criação de barreira de saída para os clientes.

3.6 Fundos de investimento no Itaú

Para Itaú, que busca maximizar a performance, os fundos de investimento, ao entrar na

estratégia de segmentação, adota uma precificação que maximiza o valor para o acionista. Os

fundos são precificados de forma a extrair o máximo de renda em cada segmento, tendo em

mente a elasticidade de demanda em relação ao preço (taxa de administração), calibrando,
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assim, a taxa de administração para maximizar a receita. Em outras palavras, como a receita

de fundos de investimento é a taxa de administração vezes o volume de recursos captados, é

feita a calibragem de taxa de administração de tal forma que maximize o produto taxa de

administração X volume captado. Isto leva o Itaú a não captar recursos a qualquer custo, ou

seja, a praticar taxas de administração fora da política do segmento - é preferível perder

algum recurso do cliente sensível a preço do que reduzir a receita. Esta política se estende

também a outros produtos de captação como CDBs e RDBs.

No segmento varejo, os fundos de investimento têm como objetivo atingir a uma

grande base de clientes com baixo valor individual. Este público-alvo tem como característica

predominante a valorização da solidez, imagem e conveniência, apresentando menor

sensibilidade ao preço. A diferença de rendimento em termos percentuais nos fundos de

investimento, para valores baixos de aplicação, representa uma pequena diferença em termos

absolutos, não compensando a aplicação eventual num banco que não apresenta a mesma

imagem e conveniência - o aplicador não terá, como valor percebido, a mesma tranqüilidade e

também incorrerá em custos extras para outros serviços de conta corrente. A percepção de ter

desembolso extra com serviços de conta corrente como, por exemplo, tarifas de manutenção,

para deste público, é mais negativa do que um rendimento inferior de aplicação, mesmo que a

diferença de rentabilidade seja superior ao desembolso. Com isso, os fundos têm baixa

exigência de valor mínimo, visando permitir a aplicação de investidores deste perfil, enquanto

trabalha-se fortemente a associação da marca à confiança e solidez. Pelo fato de o cliente

apresentar menor sensibilidade a preço, Itaú cobra, nos fundos do varejo, uma taxa de

administração maior, permitindo ao administrador ter maiores margens. Os fundos de

investimento estão alinhados com o modelo de negócios do varejo, adotando uma estratégia

de marketing em massa, conforme a figura 4.
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A tabela 9 apresenta as características dos fundos de investimento comercializados no

varejo. A maior exigência de valor é de R$ 50.000,00, no fundo Itaú Top Renda Mix, não

havendo mais diferenciação de taxa de administração acima deste valor. Na prática, o maior

volume captado está concentrado nos fundos DI e RF, cuja maior exigência de valor é de R$

30.000,00. Este mix de produtos tem como objetivo atingir clientes de menor valor unitário. A

indisponibilidade de fundos com precificação mais agressiva leva os clientes com volume

mais expressivos e sensíveis ao preço a buscar os produtos que lhes atendem em outro

segmento, reforçando ainda mais a política de segmentação adotada pelo Itaú.
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Tabela 9 - Fundos de investimento Itaú varejo

-Itaú Plus RF Curto Prazo 30.000,00 2,5%

-Itaú Super DI
-Itaú Prêmio DI 90
-Itaú DI

30.000,00
5.000,00

2,5%
4,0%

-Itauvest Plus
-Itaú Super RF
-Itaú Prêmio RF 90
-Itaú RF

500,00 2,0% + tx. Per
30.000,00 2,5%
5.000,00 4,0%

500,00 4,0%

-Itaú Multimercado Arrojado
-Itaú Multimercado

5.000,00 4,0%

-Itauações
-Itaú Carteira Livre
-Itaú índice Ações

1.000,00
1.000,00
1.000,00

4,0%
4,0%
4,0%

Fonte: Banco Itaú, disponível em <www.itau.com.br>. acesso em 01 set. 2003

No segmento Personnalité, cujo público-alvo é definido como clientes que possuem

investimentos superiores a R$ 50.000,00, a sensibilidade ao preço já é maior. Para que os

fundos possam adequar ao modelo de negócios deste segmento, que adota a estratégia de

customização em massa (conforme a figura 4), há uma política de precificação distinta. Os

fundos já passam a apresentar exigência de valores maiores, tendo como contrapartida taxas

de administração menores. Para que se preserve a margem para o administrador, evitando a
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guerra de preços no mercado de fundos, acoplam-se aos fundos de investimento diversos

atributos valorizados pelo público-alvo, para que se aumente o valor percebido. Estes

atributos incluem serviços de consultoria de investimentos, status, qualificação de gerentes de

conta, exclusividade, canal de atendimento diferenciado.

A tabela 10 apresenta os fundos de investimento comercializados no segmento

Personnalité. Os fundos com menores taxas de administração têm como exigência de

aplicação inicial de R$ 120.000,00, não havendo distinção para valores superiores. É possível

também observar a maior diversidade de alternativas de investimento, com um amplo leque

de produtos que não têm paralelo no segmento varejo. Embora a maior parte dos recursos está

concentrado nas famílias DI e RF, a percepção de variedade é um atributo valorizado pelo

cliente deste perfil, mesmo que este não venha a aplicar os seus recursos de forma

diversificada.
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Tabela 10 - Fundos de investimento Itaú Personnalité

Fundos Itaú Personnalité

-Personnalité DI
-Personnalité Plus DI
-Personnalité DI Prix

500,00

20.000,00

10.000,00

3,0%

2,0%

3,5%

-Personnalité Plus RF 20.000,00 2,0%

-Personnalité Maxime RF 120.000,00 1,0%

-Itauvest Personnalité 500,002,0% + tx. Perf

t!'~"-'itii;,Li:1=2~~I'~12°~~~i.i,l'.·%J!'~4.(J
-Personnalité Rated 5.000,00 1,5%

-Personnalité High Yield 20.000,00 1,0%
~. i,..·.: ">'t<~ ..:;;;t.' Ai!!i#;1I8K-';.,:;" ..)§§il'.'~%./ .' !47~
~~~ __~~J41L.;;;ff,' ..~.:.~'JíBl]ht{~;-~.-_:%i:::'_Z~~,~,o<,,~-~~
-Personnalité Dynamique 5.000,00 2,0%

-Personnalité K2 50.000,00 2,0%

IMll~fÁ~I~~~~.JL~4M;..!!'9:s.j~....'''''.K.·:.~
-Personnalité Multimercado Moderado 5.000,00 3,0%

-Personnalité Multimercado Arrojado 5.000,00 3,0%

-Personnalité Multimercado Agressivo 5.000,00 3,0%

G~tr~.'.i'oi""'f:ff!!'····'!f''':~i;i,.·....ft!,··,.,.: .~~FI{J'0.1f::ii~<:~-~1íh~,"_~"...........-.~,.$l..~_"",.~~:.~,_~~,~_.:f&8.~.,:f&8._~,·iJillF: __
-FIEx 111 5.000,00 1,5%

-Hedge Cambial
-ltaú Personnalité Euro 5.000,00 1,5%

Figa';:;" . ,"'''.'' ••• , -:;r.;;Jlr .·"I,,_.r:· .' ,'''·1I!''.III[(0,· ....••1!!
l~E!s~2:~~j'jd!-~rvali;!ãV~'.~.~~;o ~,.\~<'.:...,. ,'é~<t"_KiLS1
-Personnalité Ações 500,00 4,0%

-Marché 500,00 2,0%

-Technique 500,00 4,0%
~M~iiRi.j;t·I·" -er 0JI!. ";J.h!lJll!ffi!ii·};jS . ..If<+ "j. '::f&8.'i/Sg .0JI!M'~
ttr~~~~~~,gtr:~_!:~.:~&.úlL'.:::,L".,,,~;rE~~~~~:::.%&j;4:- ~ ;r;~:~Bi\(ir')@%:__O ~.j
-Principal Garantido 500,00 3,0%

5.000,00 1,5%

Fonte: Banco Itaú, disponível em <www.itau.com.br>. acesso em 01 set. 2003

A política de fundos de investimento no Itaú está alinhado com a estratégia

corporativa de segmentação, entregando, a cada perfil de cliente, o valor adequado. A

inserção do produto fundos de investimento se dá de forma a integrar, com outros produtos de
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investimento disponíveis - poupança, CDBIRDB e previdência, um amplo leque de opções,

para que o cliente possa encontrar todas as alternativas em um único lugar, aumentando a

fidelização do mesmo.

3.7 Fundos de investimento no Bradesco

Para Bradesco, que busca atingir os maiores indicadores absolutos - clientes, ativos,

depósitos, etc, os fundos de investimento, devido à sua facilidade operacional e possibilidade

de escala, compõem um dos produtos que podem ser amplamente ofertados e eficientes em

custo. Bradesco vem disputando com Itaú a primeira colocação em volume administrado no

mercado de bancos privados, alternando a posição de liderança com Itaú.

A política de preços é menos seletivo, que se estende também a outros produtos de

investimento como por exemplo CDB. Bradesco tem apresentado fundos com taxas de

administração mais baixas e CDBIRDB com remuneração superior para atrair clientes,

concorrendo fortemente com o Itaú.

A tabela 11 apresenta os fundos de investimento Bradesco disponíveis para aplicação

pela rede de agências.
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Tabela 11 - Fundos de investimento Bradesco

Fundos Bradesco

FAQ FEDERAL PLUS - DI 2.000.000,00 0,3%

FAQ PLATINUM DI 100.000,00 1,0%

FAQ BRILHANTE DI 15.000,00 2,5%

FAQ SAFIRA DI

FAQ90 1.000,00 2,5%

FAQ JUPITER 15.000,00 2,5%

FAQ MACRO RENDA FIXA 200.000,00 0,7%

FAQ MIXRENDA FIXA 100.000,00 1,0%

FAQV~NUS 100,00 3,5%

FAQ VERSATIL 100,00 8,0%

5.000,00 3,0%
5.000,00 3,0%
5.000,00 3,0%

1.000,00 3,0%

Fonte: Baresco,disponível em <www.bradesco.com.br> , acesso em 01 set.2003

. É possível observar a disponibilidade de fundos com política de preços distintos no

mesmo canal. Assim, os investidores do Bradesco, independente do seu porte, podem ser

atendidos no mesmo canal, sendo que a distinção entre clientes se dá pelos produtos que estes

clientes "adquirem, e não pela política de segmentação. Os destaques são fundo Faq Federal.

Plus, com valor mínimo deR$ 2.000.000,00, e Flf'Empresa, com taxa de administração de

0,1% + taxa deperformance de 100% do que exceder 99,5% de CDI. No Bradesco, um cliente
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com porte e demanda por produtos diferenciados pode ser atendido no mesmo canal, sem a

necessidade de segmentação. Os gerentes de conta, por sua vez, devem estar capacitados a

atender toda a variedade de perfis de clientes, embora o modelo de negócios do Bradesco seja

concentrado em atendimento ao público de varejo.

É possível também observar uma política de preços mais agressiva. Sendo a demanda

por fundos de investimento elástica, mantidas outras variáveis constantes, é possível haver

aumento de captação de recursos com uma política de precificação mais agressiva, atingindo,

assim, o objetivo de liderança em indicadores absolutos, como, por exemplo, em recursos

captados.

Em síntese, a tabela 12 pode proporcionar uma melhor visão dos fundos de

investimento em cada banco e os seus respectivos fatores críticos de sucesso.

Tabela 12 - Fatores críticos de sucesso para fundos de investimento Itaú e Bradesco

Itaú Bradesco

Competências essenciais Tecnologia, expertise em Tecnologia, expertise em

gestão de recursos e gestão de recursos e

comercialização no varejo comercialização no varejo

Acesso a mercados Segmentação para Maior número de agências e

atendimento a clientes de PABs, em todo o território

perfis específicos nacional

Processos essenciais Eficiência operacional, Escala, racionalização de

estrutura otimizada de front- custos, estrutura de

office com áreas gestoras de distribuição

produtos e back -office
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Investimentos Conveniência, transparência Tecnologia, rede de

de informações, imagem, atendimento

serviços associados aos

fundos de investimento

Parceiros Consultoria externa na área Consultoria externa na área

de gestão de recursos e de gestão de recursos e

produtos, agências de produtos, agências de

publicidade publicidade

Capital Humano Sistemas de incentivo Treinamento,

baseado em cumprimento de desenvolvimento de carreira

metas (fatores extrínsecos) e

aprimoramento de clima

organizacional (fatores

intrínsecos), treinamento

Aquisições Aquisição de bancos Aquisição de bancos de

estaduais nichos não atendidos

anteriormente como BCN,

Mercantil e Boavista

3.8 Visão da Dinâmica de Negócios

A unidade de negócio fundos de investimento deve gerar resultado, criando valor para

os seus acionistas, como premissa para a sua existência.
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Para alcançar este objetivo, cada administrador formula e implementa uma série de

ações, que provoca respostas do sistema constituído por parceiros, concorrentes, funcionários,

órgãos reguladores e outros participantes.

Para modelar um sistema dinâmico, parte-se da premissa de que os administradores de

recursos buscam maximizar o resultado representado pelo produto de volume administrado e

a taxa de administração, conforme figura 6:

Figura 6 - variáveis determinantes para o alcance do resultado

Para aumentar o resultado, deve-se buscar aumentar uma das variáveis acima, ou

ambas simultaneamente. Em aumentando a taxa de administração, obtém-se aumento de

resultado, porém, tem-se como um efeito colateral a saída de recursos de investidores

descontentes com a medida, formando, assim, o seguinte ciclo:

Figura 7 - impacto do aumento da taxa de administração no sistema
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o aumento de resultado devido ao aumento da taxa de administração pode ser

compensado pelo efeito negativo da perda de volume administrado, um efeito colateral que

deve ser previsto e quantificado.

Pode-se buscar também o aumento de volume administrado. Para isso, tomam-se ações

como aumento de publicidade, sistema de incentivo aos gerentes para venda de fundos,

capacitação e treinamento de recursos humanos e aumento em canais de distribuição. Todas

estas medidas podem gerar aumento de volume captado, trazendo, ao mesmo tempo, como

efeito colateral o aumento de custo que traz um efeito negativo sobre o resultado, conforme a

seguir na figura 8:

Figura 8 - Impacto das ações para aumentar o volume administrado no sistema

Considerando que, no mercado, a concorrência busca também o aumento de volume

administrado, as ações da concorrência levam a empresa a reforçar ainda mais a publicidade,

sistema de incentivo, treinamento e investimento em canais, além de pressionar pela

diminuição da taxa de administração. Considerando a concorrência, tem-se o seguinte

sistema:
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Figura 9 - Impacto da concorrência no sistema

~+

Caso o concorrente tenha como objetivo a maximização de resultado e tem adotado

ações semelhantes, este sistema é também válido para o concorrente.

Quanto maior o crescimento da indústria de fundos de investimento, mais atuantes se

tornam os órgãos reguladores. Estes também participam do sistema, impondo leis e

regulamentações necessárias para garantir a transparência e a confiança do mercado. Isto leva

os administradores de recursos a manter departamentos jurídicos, uma estrutura que gera

custos, gerando impacto negativo no resultado. Pode-se incluir este participante no sistema

conforme a figura 10:
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Figura 10 - Impacto do aumento do volume administrado no sistema

É interessante observar que, quanto mais a indústria cresce, mais custosa fica a

administração de recursos, formando um ciclo que gera forças que contrabalance o alcance do

resultado. Todas estas forças podem ser previstas, desde que na sua formulação haja

participação de pessoas com modelos mentais distintos que possam identificar forças que

podem potencialmente gerar respostas significativas ao sistema.

É possível também elencar mais variáveis no sistema acima. Porém, é importante

elencar apenas as variáveis relevantes, já que este raciocínio permite que o sistema cresça

indefinidamente, incluindo variáveis pouco significativas.

Este sistema apresentado acima permite ter uma visão das principais variáveis

relevantes para o alcance de resultado, tido como objetivo perseguido pelos administradores

de recursos. Estas variáveis podem ser modeladas, possibilitando ao executivo tomar decisões
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sobre as ações tendo em mente os impactos desejados e os colaterais, assim como avaliá-los

quantitativamente.

3.9 Geração de valor de fundos de investimento para os bancos

Conforme A. RAPAPPORT, a avaliação de planejamento estratégico deve fornecer

resposta de quais as unidades de negócios estão criando valor e quais não estão, e, caso a

resposta seja afirmativa, quanto valor está se gerando.

No caso específico da geração de valor da unidade de negócio fundos de investimento

para o acionista, esta deve ser analisada em conjunto com diversas outras unidades de

produtos de investimento, dentro de uma política corporativa mais ampla, pois o incentivo ou

não à venda de fundos de investimento constitui uma decisão corporativa, em

complementaridade com outros produtos de investimento. Esta consideração é necessária para

que o mérito do desempenho da unidade de negócios não seja atribuído exclusivamente ao

executivo da área, mas também levando em consideração uma análise conjunta com outras

unidades de negócios.

A geração de valor, como visto anteriormente, se resume basicamente a três variáveis:

fluxo de caixa, taxa de crescimento e custo de capital. Será feito um ensaio do cálculo do

valor da unidade de negócio fundos de investimento para os bancos.

3.9.1 Fluxo de caixa

Os fundos de investimento proporcionam fluxo de caixa, representado pela receita

gerada pela taxa de administração, menos os custos incorridos, o investimento em capital de

giro e o investimento em ativo permanente, ou seja:
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Equação 1 - Fluxo de caixa para a firma

Fluxo de caixa = receita de taxa de administração - custos - necessidade de capital de giro -

investimento em ativo permanente.

Para este trabalho, será considerado o fluxo de caixa para a firma.

A partir de dados públicos, é possível conhecer apenas a receita da taxa de

administração da equação acima. Para a apuração dos outros termos, é necessário que a

empresa tenha um sistema de rateio de custos que aloque para o negócio fundos de

investimento diversos custos incorridos corporativamente, como por exemplo, investimento

em sistemas, marketing e custo de comercialização. E, além disso, a empresa projetar a

necessidade de investimento tanto em capital de giro como em ativos fixos para cada Real

adicional captado. Este sistema de rateio deve ser o mais preciso possível, empregando

técnicas, como por exemplo, de activity based costing, para que os custos sejam

apropriadamente alocados para que não haja distorção de contribuição dos fundos de

investimento para a geração de caixa.

3.9.2 Crescimento

o crescimento de fluxo de caixa é um dos direcionadores de valor para o acionista.

Na sua projeção, deve-se considerar as entradas de caixa representadas pelas receitas assim

como as saídas de caixa devido às despesas e às necessidades de capital de giro e

investimento em ativo permanente.

A estimativa da taxa de crescimento se faz necessária para calcular o valor terminal do

negócio, isto é, o valor do negócio considerando uma taxa de crescimento constante na
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perpetuidade. Neste trabalho, será feita a simplificação de que o fluxo de caixa cresce a taxas

constantes desde o ano corrente.

Um erro comum incorrido pelos executivos é a projeção de crescimento baseado em

premissas irreais ou demasiadamente otimistas, e, com isso, levando a conclusões

equivocadas. Para que este erro possa ser evitado, devem-se construir cenários com diversas

taxas de crescimento. Sendo assim, é possível analisar o valor gerado em diferentes situações

possíveis.

3.9.3 Custo de capital

Dentre as variáveis para avaliar o negócio fundos de investimento, esta deve ser a mais

difícil de estimar.

o custo de capital próprio da empresa é dado pela taxa livre de risco mais beta vezes o

prêmio pelo risco.

Equação 2 - Custo de capital próprio

Custo de capital próprio = taxa livre de risco + beta * prêmio de risco

Uma unidade de negócio dentro da empresa pode apresentar custo de capital distinto

do custo de capital da empresa, pois a unidade de negócio pode ter um risco distinto do risco

corporativo. Esta diferença de risco deve ser refletida no beta.

Caso a empresa empregue também capital de terceiros (dívida ou investimento direto),

o custo de capital passa a ser média ponderada do custo de capital próprio e do custo de

capital de terceiros.

A dificuldade em definir o custo de capital, no mercado brasileiro, passa por diversos

fatores. Para começar, há controvérsias quanto a taxa livre de risco em Reais. Usualmente
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emprega-se CDI como taxa livre de risco, mesmo que esta taxa apresente deficiências: (i) a

elevada taxa CDI inviabilizaria boa parte de projetos, unidades de negócios e empresas; (ii)

CDI embute risco soberano brasileiro, que não deve ser considerado livre de risco; os projetos

com ativos reais muitas vezes podem ser considerados de risco inferior ao risco soberano

brasileiro.

A segunda dificuldade está em estimar beta. O mercado de capitais brasileiro tem

baixa liquidez, com poucas empresas representativas em cada setor da economia. Para se

estimar beta, é necessário um longo histórico de ações de empresas do mesmo setor, muitas

vezes indisponível no mercado brasileiro.

Por fim, o prêmio pelo risco no mercado brasileiro é de dificil estimativa. Dadas as

altas taxas de juros, o mercado de ações, muitas vezes, não apresenta prêmio pelo risco, ou

mesmo apresenta prêmio negativo.

No caso específico de setor bancário, é possível estimar beta, pois há liquidez de ações

de bancos. No entanto, não há como estimar o beta da unidade de negócio fundos de

investimento pois não há ações negociadas com esta característica. Entretanto, é possível

afirmar que a unidade de negócio fundos de investimento deve apresentar um risco menor,

pois trata-se de prestação de serviços, gerando uma receita livre de risco, distinto de vários

outros negócios bancários que envolvem risco. Pelo fato de apresentar um nível de risco

menor do que bancos, o custo de capital de unidade de negócios fundos de investimento,

intuitivamente, deve ser inferior ao empregado para avaliar bancos.

Em seguida, deve-se estimar o custo médio ponderado de capital da unidade de fundos

de investimentos, composto por capital próprio e dívida. Para isso, há ainda uma dificuldade

adicional: estimar o grau de endividamento assim como o seu custo na composição de capital

da unidade de negócios. O grau de endividamento na unidade de negócios pode diferir da
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corporativa, visto que as dívidas da empresa podem ser empregadas em outros negócios que

não fundos de investimento; e o custo deste endividamento também varia, de acordo com o

risco e a alavancagem de cada negócio. Gerencialmente, a empresa deve possuir como

informação interna o custo de capital, no entanto, deve-se atentar para que não seja usado de

forma indistinta o mesmo custo de capital para diversas unidades de negócio, visto que o risco

de cada unidade assim como o grau de endividamento diferem entre unidades.

Feita a estimativa das variáveis acima, pode-se calcular a geração de valor da unidade

de fundos de investimentos que é o fluxo de caixa descontado a custo de capital médio

ponderado, considerando como aproximação um crescimento constante ou seja:

Equação 3 - Geração de valor

V = FCFFx(l+ g)
WACC-g

onde:

v = valor da unidade de negócios no ano i

FCFF = fluxo de caixa para a firma no ano i

g = taxa de crescimento constante projetada

WACC = custo de capital médio ponderado

o valor do negócio fundos de investimento é resultado de uma projeção. Pode-se,

portanto, projetar diversos fluxo de caixa, taxa de crescimento e custo de capital prováveis,

combinar estas variáveis para formar diversos cenários e estimar a geração de valor nestes

cenários, para que se tenha idéia da faixa de variação do valor do negócio. Este conjunto de

cenários também permite a uma análise de sensibilidade, isto é, análise de conjunto de

condições que tome o negócio viável, ou seja, que tome o valor gerado pelo negócio aceito

pelos acionistas.
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3.10 índices financeiros relevantes para avaliação de desempenho

Para avaliar o desempenho do Itaú e do Bradesco, após o entendimento do seu modelo

de negócio e as distintas estratégias adotadas para alcançar seus objetivos, deve ser feita uma

análise de resultados alcançados, para que se possa avaliar a eficácia das ações e o

alinhamento das estratégia com o modelo de negócios proposto.

Devido à diferença do modelo de negócios, os indicadores mais relevantes para avaliar

o sucesso da estratégia de cada banco também são distintos. Enquanto no Itaú, é importante

avaliar-se a rentabilidade sobre patrimônio líquido e rentabilidade sobre ativo, no Bradesco,

os números mais relevantes são indicadores de porte, como a base de clientes, a rede de

.atendimento, sempre levando em consideração a consistência do seu porte com a

sustentabilidade da rentabilidade. Em outras palavras, o seu tamanho deve ser devidamente

calcado em sustentabilidade de resultados.

A tabela 13 permite fazer um comparativo entre os principais indicadores de

resultados de ambas as instituições.

Tabela 13 - Resultados - Itaú e Bradesco

Fonte: Relatório Anual 2002 Itaú e Relatório Anual 2
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Pelos dados acima,observa-se que ambas as empresas apresentam resultados

consistentemente cres~entes. Nos últimos anos, com a ênfase em performance, Itaú vem

apresentando lucros superiores, embora tenha patrimônio líquido menor, conforme os dados

do balanço da tabela 14, a seguir:

Tabela 14 - Balanço Patrimonial Itaú e Bradesco

Fonte: Relatório Anua12002 Itaú e Relatórios Anuais 2002,

Conforme apresentado acima, Bradesco mostra números absolutos consistentemente

superiores, alinhado com a sua proposta de ser o maior banco do BrasiL

Indo um passo além, analisam-se os indicadores de rentabilidade mais relevantes:
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Tabela 15 - Indicadores de rentabilidade ltaú e Bradseco

...._ .._ ...- _.- .. --- ._ .. --_ .._ ..__ ... -- --
31 de Dezembro de

ndices - ltaú 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Rent. sobre o Patr. Ua. (ROE) 26 ~ 31,5 27, 31.6 18.9 17 ?

Rent. sobre Ativos (ROA) 21 2,9 2.6 3.6 1,8 1.6

_ .. ".-- _. _._ ...... ._--- -_ .. _ .... o •• _ -- -- ---
i 31 de Dezembro de

ndices - Bradesco 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Rent. sobre o Patr. Lia. (ROE) 18 22,~ 21,~ 16, 16,0 14,~

Rent. sobre Ativos (ROA) 1,~ 2,C r.e 1,~ 15 1,~

Fonte: Relatóno Anual 2002 Itaú e Relatóno Anual 2002 Bradesco

Ambas as empresas apresentam excelente rentabilidade sobre patrimônio líquido.

Novamente, Itaú apresenta os melhores índices de rentabilidade, alinhado com a sua visão

declarada de buscar ser banco líder em performance.

Outros indicadores quantitativos importantes para o setor bancário são apresentados a

seguir, na tabela 16:

Tabela 16 - quantidades Itaú e Bradesco
._ .... - -- -_ ..... _ ...... _ ..... ..._ ...

31 de Dezembro de

Quantidades ltaú 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Número de Funcionários (consolid.) 43.215 45.409 47.52~ 39.011 41.63C 36.26

Pontos de Vendas (Ao. + PABs) 3.186 3.18~ 2.99' 2.545 2.59 1.97C

N° de Caixas Eletrônicos 17.926 13.771 11.714 11.715 10.771 8.87€

N° de Contas Corrente (milhões) 13 li 12,2 11.7 9,~ 8,5 7,~

N° de Contas Poupanca (milhões) 8,5 8,3 8,~ 6,~ 4,9 4,~

N° de Cartões de Crédito (milhões) 5.3 4,6 3,3 2 1,8 i.e

I
--- - -- ---

31 de Dezembro de :' . --

Quantidades Bradesco 2002 2001 2000 1999 1998 ,"1997

Número de Funcionários (consolid.) 74.39" 65.71 65.804 63.511 61.166 59.42

Pontos de Vendas (Ao. + PABs) 4.802 3.99~ 3.807

N° de eauipamentos Bradesco Dia e Noite 21.21C 20.07f 18.000 17.539 16.294

N° de Contas Corrente (milhões) 13,( 12,( 10,8 8,7 6:1 5,S

N° de Contas Pouoanca (milhões) 29.4 27,~ 26,5 23,6 20,0 16,C

N° de Cartões de Crédito (milhões) 6,1 4,7 4,4 4,3 2,1 2,(

Fonte: Relatório Anual 2002 Itaú e Relatórios Anuais 2002, 2001 e 2000 Bradesco
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Estes números ilustram a orientação distinta de ambos os bancos. Ambos os bancos

estão atingindo a sua proposta - Itaú alcançou resultados superiores, tendo como proposta ser

o banco líder em performance, ,e Bradesco alcançou maior porte, tendo como proposta ser o

maior banco do Brasil.

No ponto de vista do acionista, ambas as empresas geraram valor, dada a valorização

destas ações ao longo do tempo, conforme a tabela 17:

Tabela 17 ~ ações Itaú e Bradesco

* O índice Preço / Lucro Líquido é obtido usando o lucro líquido realizado no ano corrente no denominador,
embora o ideal seja utilizar o lucro líquido projetado; como não há consenso na projeção de lucro, como
simplificação, usa-se lucro líquido realizado para este trabalho.

Fonte: Relatório Anual 2002 Itaú e Relatório Anual 2002 Bradesco

o valor da ação reflete a crença do mercado quanto a capacidade de geração de caixa

futura das empresas. É um indicador que projeta o futuro, enquanto os indicadores financeiros

contábeis refletem o desempenho realizado. É importante atentar-se ao fato de que um
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excelente resultado não garante a valorização da ação, visto que a empresa deve proporcionar

a capacidade de gerar fluxo de caixa futuro para que o acionista possa ser remunerado, uma

vez que o resultado passsado já está incorporado no preço.

No caso do Itaú e Bradesco, ambas as empresas apresentam valorização no preço das

suas ações, refletindo a crença do mercado na capacidade de geração de caixa de ambas. Itaú

apresenta, no entanto, uma relação valor da ação sobre valor patrimonial de 2,11

(171,50/81,23) superior ao do Bradesco de 1,34 (10,1817,60). Embora o valor da ação em

relação ao valor patrimonial não seja um indicador perfeito, visto que aspectos intangíveis não

são contemplados no valor patrimonial na contabilidade, este indicador pode servir como uma

referência para comparação, e, neste caso, mostrar a valorização superior das ações do Itaú.

É claro que a crença do mercado quanto à capacidade de geração de caixa das

empresas pode ser equivocada, ainda mais o mercado não possui todas as informações de cada

empresa, ou o mercado não possui capacidade suficiente para traduzir as estratégias de cada

empresa em fluxo de caixa, resultando assim, em avaliações enviesadas. Isto ocorre com

alguma freqüência no mercado, com ações precificadas equivocadamente. No entanto, os

acionistas que mantiveram as suas ações durante o período avaliado foram remunerados de

acordo com a crença do mercado.

Para analisar o desempenho dos fundos de investimento, dentro do modelo adotado

por cada banco, acompanhou-se a evolução de patrimônio líquido dos mesmos nos últimos

cinco anos. Para este acompanhamento, não foram considerados fundos fechados para

captação, fundos de privatização, fundos de aplicação automática e fundos com bandeira de

bancos adquiridos (por exemplo, Banerj, Bemge, BCN, Finasa, etc). Isto se deve ao fato de

estes fundos contarem com políticas distintas dos fundos abertos com bandeira Itaú e
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Bradesco. Neste acompanhamento, também é estimada a receita gerada por cada fundo,

multiplicando-se a taxa de administração pelo volume do fundo.

Os dados de patrimônio líquido e de receita revelam informações interessantes da

participação relativa de cada família de fundos para os bancos. As tabelas 18, 19 e 20

mostram estes dados com data-base de 31/12/2002:

Tabela 18 - participação das famílias de fundos de investimento Bradesco em R$ milhões-
31/12/2002

Fundos Bradesco

PL % Receita %
Referenciado DI 2.141,19 22,7% 23,71 13,7%

Renda Fixa 7.097,58 75,1% 141,45 81,5%

Renda Variável 118,13 1,2% 4,73 2,7%

Balanceado-Golden Profit 85,46 0,9% 2,56 1,5%

Protegido 3,25 0,0% 0,10 0,1%

Investimento no Exterior 5,45 0,1% 0,16 0,1%

Referenciado Cambial

TOTAIS 9.451,07 100% 172,72 100,0%
Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento, dados trabalhados pela
autora
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Tabela 19 - Participação de famílias de fundos de investimento Itaú em R$ milhões-
31/12/2002

Fundos Itaú - Varejo

PL % Receita %
Renda Fixa Curto Prazo 692,25 5,4% 20,23 4,8%

Renda Fixa DI 6.135,06 48,1% 191,60 45,4%

Renda Fixa Ativa 5.338,39 41,9% 189,25 44,9%

Cambiais 74,67 0,6% 1,70 0,4%

Derivativos 63,32 0,5% 1,58 0,4%

Multimercado 47,53 0,4% 1,90 0,5%

Principal Garantido 31,93 0,3% 0,96 0,2%

Ações 366,89 2,9% 14,68 3,5%

TOTAIS 12.750,04 100,0% 421,90 100,0%

Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento, dados trabalhados pela
autora

Tabela 20 - Participação de famílias de fundos de investimento Personnalité em R$ milhões -
31/12/2002

Fundos Itaú Personnalité

PL % Receita %
Fundos de Renda Fixa Curto Prazo 266,94 6,6% 5,34 8,5%

Fundos DI 2.213,04 54,3% 32,09 51,2%

Fundos Federal Longo Prazo 23,57 0,6% 0,35 0,6%

Fundos de Renda Fixa Ativa 1.121,00 27,5% 17,41 27,8%

Fundo Rated 9,17 0,2% 0,14 0,2%

Fundos High Yield 200,05 4,9% 2,00 3,2%

Fundos Derivativos 120,98 3,0% 2,42 3,9%

Fundos Multimercado 14,88 0,4% 0,45 0,7%

Fundos Cambiais 45,07 1,1% 0,68 1,1%

Fundos de Renda Variável 60,49 1,5% 1,82 2,9%

TOTAIS 4.075,19 100,0% 62,69 100,0%

Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento, dados trabalhados pela
autora

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER
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As tabelas 18, 19 e 20 mostram a concentração em fundos conservadores - DI, Renda

Fixa e Curto Prazo. Estas famílias reúnem, em todos os casos, mais de 85% de participação

tanto em patrimônio líquido como em receita, mostrando o comportamento conservador do

público-alvo e fundamentando as ações estratégicas dos bancos.

A evolução destes fundos, nos últimos 5 anos, podem ser acompanhados nas tabelas 21, 22 e
23 a seguir:
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Tabela 21 - Evolução de patrimônio líquido dos fundos Bradesco, em R$ milhões

Fundos Bradesco

Produto PL
1998 1999 2000 2001 2002

Referenciado DI
FAQ FEDERAL PLUS - DI 348,86 538,22 791,56 748,72

FAQ PLATINUM DI 794,28 1.001,77

FAQ BRILHANTE DI 189,75 222,39

FAQ SAFIRA DI 170,58 168,31

IRenda Fixa I
FAQ90 481,64 1.381,33 1.622,46 1.918,95 1.432,27

FAQ JUPITER 38,13

FAQ MACRO RENDA FIXA 319,26 1.427,20 3.428,09 3.934,97 3.001,23

FAQ MIX RENDA FIXA 391,33 1.492,77 1.488,19 881,31

FAQV~NUS 3.204,86 3.489,83 3.271,09 2.467,25 1.437,79

FAQ VERSATIL 1.773,52 1.450,76 1.548,59 1.395,76 306,85

FIF EMPRESA 4.738,23 4.619,23 6.529,46 8.204,69 943,93

IRenda Variâvel I
BRAD.LlVRE - FIA 43,17 81,60 78,32 58,09 39,90

BRAD.LlVRE FÁCIL - FIA 47,97 105,48 98,80 71,54 50,97

BRADESCO 11 - FIA 3,99 36,73 42,72 33,38 27,27

ISalanceado-Golden Profit ]
GOLDEN PROFIT CONSERVADOR 17,68 24,91 23,42 14,68 8,98

GOLDEN PROFIT MODERADO 0,99 2,63 7,53 46,12 27,66

GOLDEN PROFIT DINAMICO 0,35 4,72 5,66 78,89 48,83

IProtegido I
PRINCIPAL PROTEGIDO 2,72 8,86 13,89 6,91 3,25

Ilnvestimento no Exterior I
FUNDO INV. EXTERIOR 38,73 55,45 64,46 8,21 5,45

IReferenciado Cambial I
FAQ CAMBIAL 45,61 9,71 8,28 50,86 26,17

TOTAIS

PL 10.718,73 13.438,65 18.773,79 21.724,65 10.421,17

Receita 280,05 304,45 338,50 330,34 174,45

Totais desconsiderando fundos FAQ Cambial e FIF Empresa,
por apresentar movimentações atípicas:
PL 5.934,89 8.809,70 12.236,05 13.469,11 9.451,07

Receita 273,95 299,54 331,72 320,61 172,72

Crescimento em relação a 98 (desconsiderando FAQ Cambial e FIF Empresa)
PL 48% 106% 127% 59%

Receita 9% 21% 17% -37%

Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento, dados trabalhdos pela autora
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Tabela 22 - Evolução de patrimônio líquido dos fundos Itaú, em R$ milhões

Fundos Itaú - Varejo

PL
1998 1999 2000 2001 2002

Renda Fixa Curto Prazo
-Itaú Plus RF Curto Prazo 497,11

-Itaú RF Curto Prazo 195,14

IRenda Fixa DI I
-Itaú Super DI 341,39 1.563,24 3.600,41 3.586,70

-Itaú Prêmio DI 90 1.160,41 1.519,37 1.863,52 1.572,29

-Itaú DI 928,83 1.728,29 1.247,56 1.206,90 976,07

I Renda Fixa Ativa I
-Itauvest Plus 372,78 438,00 416,67 569,06

-Itaú Super RF 369,75 2.384,69 2.739,64 2.198,50

-Itaú Prêmio RF 90 495,76 1.100,66 1.024,48 770,57

-Itaú RF 4.212,46 4.629,02 3.449,93 2.419,29 1.665,58

-Itaú Top Renda Mix 39,89 77,73 86,83 157,71 134,68

ICambiais I
-Itaú Cambial 16,90 30,56 25,38 102,77 57,76

-Itaú International Fund 9,41 2,72 3,56 15,03 16,91

IDerivativos I
-Itaú Derivativos Moderado 0,73 66,81 87,40 63,32

IMultimercado ,1
-Itaú Multimercado Moderado 31,72 63,65 80,55 45,79 20,19

-Itaú Multimercado Arrojado 30,99 46,38 56,05 29,50 18,03

-Itaú Multimercado Agressivo 11,90 28,29 28,06 15,80 9,31

IPrincipal Garantido I
-Itaú Principal Garantido 44,64 90,46 102,48 49,93 31,93

Ações
-Itauações 47,51 213,32 350,00 284,34 261,27

-Itaú Carteira Livre 108,19 187,92 170,36 119,43 81,15

-Itaú fndice Ações 14,48 30,89 33,20 27,78 24,47

TOTAIS
PL 5.496,92 9,870,05 12,706,73 14,206,39 12,750,04

Receita 218,14 388,59 453,58 474,61 421,90

Crescimento em relação a 98
PL 80% 131% 158% 132%

Receita 78% 108% 118% 93%

Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento - dados trabalhados pela
autora
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Tabela 23 - Evolução do patrimônio líquido dos fundos Personnalité, em R$ milhões

Fundos Itaú Personnalité
PL I

;,
1998 1999 2000 2001 2002t

IFUndOSde Renda Fixa Curto prazo
:1

:f
I
r

-Personnalité RF Curto Prazo 266,94

I Fundos DI I
-Personnalité DI 33,19 36,35 40,15 64,14 86,38

-Personnalité Plus DI 323,91 502,36 462,29 632,51 796,04

-Personnalité DI Prix 13,98 32,74 20,38 11,35 10,93

-Personnalité Maxime DI 92,83 249,65 827,19 1.319,69

IFundos Federal Longo Prazo I
-Personnalité Federal Longo Prazo 23,57

IFundos de Renda Fixa Ativa I
-Personnalité RF 24,42 27,43 34,50 37,18 53,57

-Personnalité Plus RF 193,40 228,80 300,00 307,56 435,78

-Personnalité Maxime RF 121,73 278,84 616,28

-Itauvest Personnalité 5,71 8,18 9,13 15,37

IFundo Rated I
-Personnalité Rated 9,17

IFundos High Yield I
-Personnalité High Yield 11,50 38,29 164,62 200,05

IFundos Derivativos I
-Personnalité Dynamique 46,36 119,64 299,70 200,38 108,23

-Personnalité K2 1,34 9,95 12,75

IFundos Multimercado I
-Personnalité Multimercado Moderado 10,35 13,13 15,75 2,89 5,56

-Personnalité Multimercado Arrojado 0,57 0,53 0,96

-Personnalité Multimercado Agressivo 15,86 20,91 23,35 12,56 8,36

IFundos Cambiais I
-FIEx 111 0,28 2,20 2,41 4,63 7,64

-Hedge Cambial 18,97 21,35 14,98 49,01 30,72

-ltaú Personnalité Euro 6,71

IFundos de Renda Variável I
-Personnalité Ações 4,53 11,49 16,20 15,36 19,06

-Marché 21,29 40,37 36,18 27,09 29,94

-Technique 4,65 28,94 19,82 13,36 11,49

IFundos Multigarantidos
-Principal Garantido totalizado com Itaú Varejo

TOTAIS
PL 711,19 1.195,75 1.705,47 2.668,28 4.075,19

Receita 15,36 25,26 32,42 42,67 62,69

Crescimento em relação a 98 v.

PL 68% 140% 275% 473%
Receita 64% 111% 178% 308%

Fonte: Anbid - Associação Nacional de Bancos de Investimento, dados trabalhados pela autora

1.\
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Vale destacar que o ano de 2002 foi negativamente afetado pelo evento "marcação a

mercado", mencionado no capítulo 3.1. Recursos migraram para produtos substitutos como

poupança e CDB, o que impactou no resultado do negócio fundos de investimento para ambos

os bancos.

Na análise do período de 1998 a 2001, constata-se que houve crescimento de

patrimônio líquido de mais de 100%, tanto no Bradesco como nos dois segmentos analisados

do Itaú. No entanto, no mesmo período, o crescimento da receita foi bastante superior no caso

de Personnalité (178%), seguido de Itaú Varejo (118%) e do Bradesco (18%).

Pelas tabelas 21, 22 e 23, é possível verificar o crescimento de patrimônio líquido dos

fundos de varejo de ambos os bancos. Vale destacar, no entanto, alguns pontos importantes:

• Itaú apresentou crescimento tanto em patrimônio líquido como em receita, nos

segmentos de varejo e de Personnalité, alinhado com a sua visão de ênfase em

performance;

• Bradesco obteve crescimento de patrimônio líquido, alinhado com a sua visão de busca

por porte, embora não tenha apresentado a geração de receita na mesma proporção, já

que o ingresso de recursos se deu nos fundos de menor margem.
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4. Conclusão

Este trabalho percorreu por uma revisão de principais conceitos de estratégia e modelo

de negócios, comparando algumas escolas de estratégia predominantes, destacando o fato de

que estas escolas colocam ênfases distintas em elementos distintos. Foi também visto o

conceito de fatores críticos de sucesso, fazendo uma lista não-exaustiva dos principais fatores

aplicáveis ao setor bancário brasileiro.

Todos estes conceitos foram aplicados no caso de fundos de investimento Itaú e

Bradesco, dois líderes privados do setor bancário brasileiro, analisando as estratégias

adotadas, a sua adequação, e os resultados alcançados.

Os resultados obtidos por ambas as empresas atestam o sucesso da estratégia adotada,

alinhada com o seu modelo de negócios. Itaú alcançou indicadores de desempenho que o

coloca na liderança, posição esta declarada na Visão da empresa: "Ser banco líder em

performance ...". Já no caso do Bradesco, os indicadores de porte o colocam na liderança

absoluta entre os bancos privados - maior quantidade de conta corrente e poupança, número

de agências, abrangência geográfica, entre outros indicadores.

Os fundos de investimento comercializados no varejo por estes bancos estão alinhados

respectivamente com os seus modelos de negócio. No caso do Itaú, os fundos são estruturados

para atender cliente com perfis específicos de cada segmento, extraindo o máximo de

rentabilidade em cada segmento. No caso do Bradesco, os fundos de investimento reforçam o

seu modelo de um "banco de cada brasileiro", sendo comercializados em todas as agências,

possibilitado pela sua escala e abrangência geográfica.

Ambas as empresas apresentam retornos sobre ativo e retorno sobre patrimônio

líquido consistentes, combinando porte e rentabilidade. Além disso, gerou valor para os seus
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acionistas, apresentando valorização das suas ações que reflete a crença do mercado quanto à

sua capacidade de geração de caixa.

Há de se atentar, no entanto, para algumas limitações:

Este trabalho se baseou em dados públicos disponíveis. A assimetria de informações

pode enviesar as análises.

Na análise de geração de valor de ambas as empresas, a assimetria de informação pode

levar o mercado, que não dispõe de todas as informações, a valorizar as ações destas empresas

de forma equivocada, resultando em conclusões erradas quanto à relação de causalidade da

eficácia da estratégia e valorização da ação.

Na avaliação de valor gerado pelos fundos de investimento, a imprecisão na alocação

de custos, pela complexidade de sistemas de custeio de bancos de grande porte, podem gerar

distorções na sua análise.

As estratégias analisadas foram as estratégias implementadas até o momento, que

produziram os resultados já realizados; no entanto, o valor atual das ações devem refletir a

capacidade futura de geração de caixa, que depende do sucesso das estratégias a serem

implementadas ainda. Estas informações ainda não são de conhecimento público, portanto, o

valor das ações pode apenas indicar uma crença quanto ao seu sucesso no futuro.

A partir deste trabalho, pode-se seguir algumas linhas de aprofundamento. É possível

realizar a análise de diversos outros produtos de investimento nos modelos de negócio do Itaú

e Bradesco, realizando uma análise do papel dos produtos substitutos e complementares aos

fundos de investimento e a sua importância relativa para cada banco. É possível, também,

caso haja acesso ao sistema de custeio, desenvolver diversos cenários de fluxo de caixa, taxa

de crescimento e custo de capital e calcular o valor da unidade de negócios de fundos de

investimento, assim como realizar a análise de sensibilidade deste valor.
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