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Resumo 

o ambiente bancário brasileiro vem se mostrando, desde 1986, uma 

área atraente para estudos de estratégia empresarial, seja pela dinâmica que o setor 

assumiu diante das necessidades de uma economia fortemente globalizada, seja 

pelos impactos de tecnologias revolucionárias que vêm modificando rapidamente as 

fronteiras do negócio bancário. 

Este contexto foi tomado como referência para a comparação entre 

tecnoestrutura de bancos estatais e privados, tendo por base a percepção destes 

segmentos quanto à competitividade neste setor. 

São analisadas as diversas compreensões sobre o conceito de 

competitividade, de forma geral e especificamente na indústria bancária, e proposto 

um modelo referencial para sua utilização. 
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Abstract 

The brazilian banking environment has been, since 1986, an atractive 

field of studies of strategy beca use of the dynamic the sector assumed when facing the 

needs of a strongly globalized economy, and the impact that revolutionary technologies 

that are fastly changing the frontiers of banking business. 

This context was taken as reference in order to permit a comparison 

between technostruture of state-owned and private banks, considering the perception 

of those groups about the competitiveness in the sector. 

Several understandings about the concept of competitiveness are 

analyzed, as a whole or specific to the banking industry, and a reference model is 

proposed for its utilization. 
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1 -Introdução 

A busca da competitividade tem se tornado uma importante questão, nos 

tempos atuais, a pressionar empresas, indústrias e países. O declínio do poderio 

industrial e comercial norte-americano, a crescente força econômica que se forma no 

Oriente - caso do Japão e dos "Tigres Asiáticos", e a globalização dos mercados com o 

fim das barreiras ao livre comércio e ao fluxo de capitais, provocam modificações no 

cenário mundial, levando países e empresas a reavaliarem suas posições diante de 

mudanças radicais nas formas de concorrência. 

No Brasil, o processo político assume esta situação, introduzindo, a partir 

de 1990 com o Governo Collor, a orientação liberal como novo modelo. O neo

keynesianismo sucumbe ao laissez-faire e ao livre mercado. Aderindo ao ideário desta 

corrente, o Brasil procede profundas modificações no seu setor público, seja 

promovendo privatizações de empresas públicas, seja pela redução da intervenção do 

Estado no domínio econômico. 

As empresas estatais objeto de privatização têm apresentado reações 

diversas a este processo, por vezes refutando-o violentamente e em outras aderindo a 

ele, argumentando que a passagem do controle para a iniciativa privada é a melhor 

forma de garantir a existência da própria empresa, um retorno dos lucros e uma 

administração menos sujeita a interferências políticas. 
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Paralelamente, no bojo da discussão sobre o novo papel do Estado como 

agente desenvolvimentista, o avanço das privatizações reflete um questionamento 

quanto à própria eficiência dos Governos e das máquinas administrativas. Assim, a 

eficiência do aparato estatal estaria diretamente relacionada à de seu funcionalismo. 

Dentro deste contexto, o estudo compara administrações de empresas 

estatais e privadas, buscando investigar as principais diferenças quanto à percepção 

de competitividade entre planejadores e executivos destas empresas, tomando como 

referência o setor ou indústria bancária. 
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2 - O Problema 

2.1 Formulação do problema 

Conforme Marioto (1991, p.38), a competitividade de uma empresa pode 

ser compreendida como "a capacidad, de ser bem-sucedida em mercados em que 

existe concorrência." Entretanto, no caso de uma empresa pública ou estatal sua 

função pressupõe antes atividades de fomento ou similares, dentro das diretrizes 

políticas nas quais se inserem. Assim, enfrentar e vencer a concorrência pode vir a ser 

um fator secundário frente a outros aspectos, principalmente aqueles de cunho social, 

intrínsecos à sua missão. 

As empresas estatais têm uma posição bastante ambígua. Ao mesmo 

tempo que devem atender às orientações do Governo, acionista controlador, 

envolvendo-se em operações nem sempre lucrativas, devem proporcionar dividendos 

aos demais acionistas. A competição, dentro deste contexto, requer antes de mais nada 

uma internalização clara e precisa da missão da empresa em seus funcionários e 

dirigentes e, principalmente, o esclarecimento de seu papel para a sociedade. 

Enfocando o questionamento na indústria bancária, pode-se perceber o 

quão diferentes são as "armas" e os "figurantes" desta competição. Neste sentido, 

alguns pontos se destacam, diferenciando empresas estatais e privadas: 

(a) Manutenção de agências deficitárias - Segundo o Chefe de Gabinete da 

Presidência do Banco do Brasil (BB) na gestão do Presidente Policaro, sr. Luiz Ricardo 

Amidani, em fevereiro de 1991, 87% das agências do BB eram deficitárias. A 
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manutenção destas agências dificilmente ocorreria em bancos privados. Entretanto, 

motivos políticos impediram que fossem fechadas. (Jornal do Brasil, 25/02/91) 

(b) Política de compras - Como os demais órgãos da administração pública, as 

compras dos bancos estatais devem ser precedidas de uma licitação pública 1, visando 

garantir a lisura da operação. Embora plenamente justificável sob o ponto de vista ético, 

licitações representam uma demora no processo, implicando em perda da agilidade 

além de sinalizarem à concorrência as estratégias perseguidas por estes bancos. 

Ademais, estes órgãos devem dar preferência na aquisição de bens e serviços à 

empresa brasileira de capital nacional2 e ainda acompanhar as políticas governamentais 

de compras, através das quais o governo busca incentivar determinados segmentos da 

iniciativa privada nacional garantindo-lhes encomendas privilegiadas. 

Ainda a respeito deste ponto, mesmo que apresentem uma condição 

financeira razoável, as empresas governamentais podem ser chamadas a contribuir 

para uma eventual política mónetária restritiva, procedendo a cancelamentos em suas 

possíveis aquisições. 

(c) Política de pessoal - tipicamente, as empresas do setor privado utilizam-se do 

tum-over e da demissão compulsória como formas de obter melhoras ou efetuar ajustes 

nos seus quadros de pessoal. Em tempos de crise, aceleram-se as demissões; em 

tempos de ventura, são conferidas promoções ou bônus. No setor público, contudo, a 

política de pessoal tem normas radicalmente diferentes. As admissões se dão por 

concurso públic03 e geralmente com vistas a preencher o quadro geral de funcionários 

da organização, independente das necessidades específicas da mesma e das aptidões 

1. Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37, inciso XXI. 
2. Id. Artigo 171, parágrafo 20. 
3. Id. Artigo 37, inciso 11 
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e interesses individuais dos candidatos. Além disso o procedimento é moroso e sofre 

injunções governamentais que podem ser, inclusive, no sentido de impedir a realização 

dos concursos e contratações, mesmo que em prejuízo ao atendimento de uma 

demanda premente. De forma semelhante, as demissões são raras e para que sejam 

efetivadas demandam um longo tempo em trâmites burocráticos e legais. Com relação 

aos vencimentos, a influência das políticas governamentais, principalmente monetária, 

nos reajustes salariais representa outro ponto de diferença com o setor privado. 

Além destas políticas, no segmento dos bancos múltiplos e comerciais, há 

que se destacar ainda as diferenças nas atuações nos mercados de "recursos" (onde se 

levantam os fundos) e de "investimentos" (onde os recursos são aplicados), na 

formação da clientela (empresas públicas, privadas, multinacionais, pequenas e médias, 

etc.), na gerência de risco, e nas restrições legais. 

Dessa forma, deve-se esperar que características tão díspares no modus 

operandi de bancos públicos e privados produzam percepções diferentes da arena e 

dos participantes da competição no seio institucional destas empresas. Assim, a fim de 

sintetizar o questionamento deste estudo, chega-se à seguinte interrogação: 

Quais as diferenças entre as tecnoestruturas dos bancos 

estatais e privados quanto à percepção de competitividade '1 
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2.2 Justificativa do estudo 

o pensam~nto econômico desde Adam Smith tem sido pródigo em 

debates relativos à participação do Estaqjo na economia. Das doutrinas keynesianas do 

princípio do século à corrente neoliberal e, mais recentemente, à monetarista, alternam

se posições sobre os limites entre o mercado e o Estado, ora ditando a este um papel 

desenvolvimentista e participante, ora limitando-o a supervisionar o mercado. 

Na década de 60, eram freqüentes as acusações ao capital internacional 

de interferência nas políticas internas do país. A ideologia nacionalista, tantas vezes 

utilizada para afirmar a importância das empresas estatais, assistiu à queda dos regimes 

socialistas do Leste Europeu e à aproximação da nova Rússia com o FMI - Fundo 

Monetário Internacional, o propalado símbolo da hegemonia norte-americana. Os que 

outrora atacavam as ingerências externas e a inserção de empresas estrangeiras no 

mercado nacional percebem que dentro do novo contexto mundial não há mais espaço 

para reservas de mercado e isolamento econômico. 

Hoje, ao contrário, afirma-se a importância dos recursos e investimentos 

externos para o desenvolvimento dos países. Paralelamente, o número de países que 

almeja estes recursos aumentou de forma significativa com a inclusão dos antigos 

socialistas. O resultado é que as economias e legislações nacionais procuram se 

ajustar com vistas a se tornarem atraentes ao capital internacional que, por sua vez, 

procura em fatores como segurança, rentabilidade e liberdade de entrada e saída, as 

condições para se instalar. 

Não é de outra forma que se assiste no mundo ao fortalecimento da 

doutrina neoliberal. Privatizações, desinvestimentos do Estado, redução do deficit 
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público e desregulamentações passaram a ser comuns em diversos países, tais como 

Brasil, México e Argentina. No caso brasileiro, o choque heterodoxo imposto pelo 

Presidente Collor na economia ao assumir o Governo em março de 1990, teve efeitos 

negativos na captação do capital externo. Contudo, desde então se anunciavam as 

intenções de conduzir o país de volta à economia de mercado, notadamente através da 

implementação de programas como o de privatização, do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade e de mudanças nas políticas de comércio exterior. 

Criticar a intervenção do Estado nas mais diversas atividades tornou-se 

freqüente, dando margem a posições radicais que guardam antigos fetiches, superados 

pela história que pregam a necessidade do état-gendarrne, esquecendo-se do fato de 

ser o Brasil um país em desenvolvimento. Neste contexto, as empresas estatais 

tornaram-se alvos fáceis para as críticas pois, descapitalizadas, atrasadas 

tecnologicamente e com dificuldades para deter interferências políticas negativas, 

apresentavam seguidos prejuízos e perda de participação no mercado. Por outro lado, 

bancos estatais - estaduais e federais - vêm apresentando perda de lucratividade, ou 

mesmo prejuízo, em virtude de operações realizadas com os respectivos governos ou 

por interferência política dos mesmos. Como exemplo, o quadro a seguir apresenta os 

maiores devedores do Banco do Brasil: 



.............................................. ~.~~~~~~ ............................................... 1. ..................... ~.~~ .. ~.i.~ ........................... ~.~y.~~~ .. y.~.~.~.~~~ .... . 
I 

BACEN I 2.726.630 ! 65% 
....................................................................................................................... j"" .............................................................. j' ........................................... . 

Governo da Polônia I 1.616.425 100% 
....................................................................................................................... j .......................................... ······················1······························· ............ . 

Bank Handlow W.W. (Polônia) I 748.486 ! 100% 

.~~~~.;~~.~;~;;~~.~~.;;~~;;----.--------.----.------.--.------------.------.----·.--r.------.. ----.--.--~~~:~~--------------·----~--~·----·-~~:~----------·------

... ~~.~~~~.~.~~~: .......... : ................................................................................ l ..................... ;.;.~.~~;~ ................... : .................... ~.~.;(~ ................. . 
INFAZ (ex-COBEC) I 322.117 100% 

... ~~~~.~~ .. ~~: .. ;.~~: .. ~.~.~~~~.~ .................... ·····································l················ ..... ~.~~ .•. ~~~ ........................ ( ............... ~~~~ ................. . 

.. ----... ------.----.............. --.. --.. ------.................. ···----------------··----··------·----······--·------t--······--··· ... ·--·····~··~·~···--·······--····--···--··1··--·····_·····--·----·--···--....... --.. 
Rio Grande do Sul I 160.121 I 40% 

... ;~~ ...................................................................................................... ·····l·····················~·~~:~~;·······················I················1·~~~/o·,·············· 

....................................................................................................................... j ............................................................... -j-.......................................... . 

Ministério do Exército I 106.698 I 100% 
....................................................................................................................... j ................................................................ ! ........................................... . 

! ! TOTAL PARCIAL ............................... j 7.239.330 ! 

Quadro 2.3.A: Dívidas com o Banco do Brasil 
Fonte: O Globo, 15/02/92, p.23 
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Na descrição das dívidas com o Banco do Brasil, realizada pelos 

auditores do Tribunal de Contas da União, é citado na reportagem também o débito dos 

usineiros no total de US$ 85 milhões, que se endividaram utilizando influência política e 

nunca cumpriram os prazos de pagamento. 

Exemplos mais recentes, o Banespa e Banerj, sob intervenção do Banco 

Central, acumulam prejuízos, sobrecarregados de títulos dos respectivos governos 

estaduais. A derrubada do veto presidencial pelo Congresso (abril de 1995), acabando 

com a aplicação da TR na correção dos empréstimos rurais, colocou em evidência o 

problema da inadimplência no setor, quando de US$ 15 bilhões de saldo nos 
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empréstimos à agropecuária, 14% ou US$ 3 bilhões encontravam-se vencidos, sendo 

que desta parcela 90% representavam dívidas de grandes e médios produtores4. 

Pensar estes bancos como desvinculados das políticas governamentais é 

retirar-lhes a missão para a qual foram criados e pela qual devem existir. Entretanto, na 

condição de sociedades anônimas, os demais acionistas esperam que sejam lucrativos 

e gerem dividendos. Esperam deles uma postura mais negociai e que sejam bem 

sucedidos no confronto com a concorrência. 

Outra questão igualmente importante relaciona-se aos impactos advindos 

da privatização de empresas estatais. Como avaliar os executivos e funcionários destas 

empresas? A estabilidade do trabalho, ocasionando relações de emprego vitalícias, 

dificulta a comparação da remuneração destes trabalhadores àquela recebida na 

iniciativa privada, mesmo porque apenas recentemente os salários nas empresas 

estatais passaram a ter relação com o resultado financeiro das empresas. Nos 

processos de privatização, o capital humano da empresa deve ser considerado para 

efeitos de avaliação: os funcionários são competentes? valem o que representam na 

folha de pagamento? 

Dessa forma, o presente estudo investiga a competitividade, em termos 

de conceito e aplicação, e compara as características de executivos do setor público 

com os do setor privado da indústria bancária, buscando contribuir para expandir o 

referencial teórico sobre o tema. 

4. Estado de São Paulo, 8 de abril de 1995. 
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2.3 Objetivos do estudo 

o objetivo final deste estudo é identificar e analisar diferenças entre as 

percepções de competitividade pela tecnoestrutura de bancos privados e estatais, com 

relação às empresas e o mercado em que atuam. 

Para sua consecução, podem-se destacar os seguintes objetivos 

intermediários: 

• identificar os principais pontos que influenciam a competitividade dos bancos 

privados e estatais; 

• operacionalizar o conceito de competitividade para a indústria bancária; 

• verificar a homogeneidade da tecnoestrutura do setor bancário brasileiro, com 

referência à origem estatal ou privada; 

• propor um modelo de referência para compreensão do conceito de competitividade. 

2.4 Delimitação do estudo 

Conforme o objetivo principal do estudo de analisar as diferentes 

percepções quanto à questão da competitividade na indústria bancária, a pesquisa 

centrou-se nos maiores bancos em atuação no Brasil, selecionados por patrimônio 

líquido, sendo 10 estatais e 10 privados. Com esta delimitação, não foram 

contemplados os bancos de atacado, o que permitiu eliminar o viés que as posições da 

tecnoestrutura destes bancos poderia produzir na comparação com aquela dos bancos 

estatais, de atuação predominante no mercado de varejo. 
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2.5 Organização do estudo 

o terceiro capítulo trata 90 referencial teórico. Dividido em três partes, 

descreve inicialmente a organização e o modelo concorrencial do sistema bancário 

brasileiro. Prossegue definindo e analisando a tecnoestrutura em empresas e bancos 

brasileiros, completando com uma descrição sobre o conceito de competitividade e sua 

utilização na literatura. 

o quarto capítulo introduz uma proposta de modelo para compreensão do 

conceito de competitividade e a forma como é utilizado. 

No capítulo seguinte, apresentam-se a metodologia utilizada para as 

pesquisas e os resultados da pesquisa prévia junto a pesquisadores e instituições 

quanto à definição de competitividade e sua utilização no ambiente bancário. 

o sexto capítulo expõe os resultados da pesquisa, através de 

questionário, realizada junto à tecnoestrutura dos bancos. Dividido em três segmentos, 

apresenta inicialmente o perfil dos respondentes e a seguir a tabulação das questões 

qualitativas e quantitativas. 

No sétimo capítulo são feitas análise dos resultados da pesquisa anterior 

e uma confrontação com o referencial teórico. 

Por fim, o oitavo capítulo apresenta as conclusões do estudo. 



12 

3 - Referencial teórico 

3.1 O Sistema Bancário Brasileiro 

3.1.1 Formação e desenvolvimento 

o Sistema Financeiro Nacional e, mais especificamente, o setor bancário, 

têm passado por mudanças significativas a partir de 1964. Nesse ano, com a criação do 

Banco Central e a extinção da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), 

iniciou-se um processo de reformas que durou até 1967. Na realidade, conforme afirma 

Portocarrero de Castro (1981, p.82), tais transformações podiam ser observadas já no 

final da década de 50, com o crescimento das financeiras, a redução da importância do 

mercado paralelo e a utilização de correção monetária diferenciada. 

A Lei da Usura, que limitava os juros nominais a 12% ao ano, associada 

ao ambiente de inflação elevada - 13% em 1957 - impedia a remuneração conveniente 

dos recursos captados e aplicados pelos bancos comerciais e restringia sua atuação às 

linhas de crédito de curto prazo. Este cenário contribuiu para o fortalecimento das 

financeiras - que, através da emissão de letras de câmbio, conseguiam contornar as 

limitações legais quanto às taxas de juros - e para o crescimento do número de agências 

bancárias, já que estas possibilitavam e*pandir a captação, principal fonte de lucros dos 

bancos. 

Em 1960, os depósitos nos bancos comerciais representavam cerca de 

oito vezes mais que o total dos haveres não-monetários. Quatro anos depois, a 

participação dos depósitos à vista no total dos haveres financeiros era de 90%. A falta 

de um sistema financeiro mais desenvolvido restringia a poupança voluntária interna e a 
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disponibilidade de créditos, principalmente de médio e longo prazos e, 

conseqüentemente, conduziu à procura de novas formas de financiamento, tais como os 

empréstimos externos e a emissão de moeda pelo Governo, formas estas que 

posteriormente foram acusadas de responsáveis pelo recrudescimento da inflação. 

o período que compreendeu os anos de 1964 e 1965 caracterizou-se, no 

plano econômico, pelas medidas que o novo Governo adotou com vistas a proporcionar 

uma conjuntura mais favorável, reduzindo a inflação e equilibrando o Balanço de 

Pagamentos. Estas medidas podem ser expressas pelas seguintes leis promulgadas no 

período: 

- Lei 4.357, de julho de 1964, que autorizou o Governo Federal a emitir 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), títulos reajustáveis com 

cláusula de correção monetária; 

- Lei 4.380, de agosto de 1964, q~e criou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e 

o Sistema Financeiro de Habitação; 

- Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ou Lei da Reforma Bancária, que criou o 

Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão normativo a nível interministerial, e substituiu 

a SUMOC pelo Banco Central, este com maiores poderes. 

Ao Banco do Brasil coube o papel de autoridade monetária e de banco 

comercial do Governo, liberado de tarefas não essencialmente bancárias, como a 

Carteira de Redescontos, Caixa de Mobilização Bancária e concessão de créditos ao 

Tesouro Nacional. 
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Instituiu, ainda, como principal instrumento de execução da política de 

desenvolvimento governamental, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE); 

- Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, ou Lei do Mercado de Capitais, que 

regulamentou este mercado e criou uma série de novos instrumentos atrelados à 

correção monetária, tais como letras de câmbio e depósitos a prazo. 

Por sua vez, o recém-criado Banco Central manteve a política iniciada 

pela extinta SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito - de incentivar a 

concentração bancária, política esta que se tornou explícita com a resolução BACEN nQ 

141, de março de 1970, que suspendeu a concessão de autorização para instalação de 

agências até dezembro de 1976. Para bancos estrangeiros, a entrada era cerceada 

pelo alto custo das cartas-patentes e a limitação no número de agências que poderiam 

instalar. 

o diferencial entre os juros pagos aos depósitos, de 6% ao ano, e os 

recebidos pelos empréstimos, de 12% ao ano, conduziu à rápida expansão da rede de 

agências dos bancos no princípio da década de 60, que pretendiam assim ampliar o 

número de pontos de captação. Entretanto, simultaneamente àquela expansão, o 

número de matrizes diminuiu, evidenciando a existência de um processo de 

concentração em curso no setor. A concentração prosseguiu após as reformas de 

1964/65 e, a partir de 1967, o aumento do controle e das restrições à abertura de novas 

agências estimulou as fusões e incorporações entre bancos e a constituição de 

conglomerados financeiros. 
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A conglomeração não foi, contudo, uma ocorrência exclusiva do Brasil, 

mas pôde ser observada em diversos outros países, indicando uma tendência a nível 

mundial para o momento. Analisando as razões que justificariam este processo, 

Perdigão (1983) destaca como as de maior importância: (a) tentativa de obtenção de 

poder de mercado e, conseqüentemente, auferir maiores lucros; (b) realizar economias 

de escala; (c) reduzir Q risco pela diferenciação; (d) manutenção das taxas de 

crescimento da empresa; (e) obter vantagens financeiras nas fusões e incorporações. 

Para o Govemo brasileiro, a concentração do sistema financeiro nacional era vista como 

uma forma de dar solidez e porte aos bancos do país para atender às necessidades 

crescentes da economia intema, e participarda economia intemacional. 

De fato, a concentração era mesmo estimulada pelo Govemo através do 

Bacen (Banco Central), que facilitou a compra de bancos falidos ou com problemas de 

liquidez por outros maiores. Apenas no período de 1972 a 1980, mais de 150 

instituições financeiras foram liquidadas. A possibilidade de expansão da rede tomava a 

aquisição atraente aos compradores. Segundo um ex-diretor do Bacen, "Nós 

facilitávamos a compra, dando prazos maiores para pagamento e também permitindo 

que, em troca do negócio, o banco cqmprador abrisse agências no Rio ou em São 

Paulo, que eram praças mais valorizadas". 5 

No caso brasileiro, o 

aceleradamente até o ano de 1975. 

processo de concentração prosseguiu 

Para a identificação de um processo de 

concentração, um indicador tradicionalmente utilizado pela literatura é o índice de 

Herfindahl. Sua aplicação aos empréstimos e depósitos em bancos comerciais permite 

ainda encontrar o número de firmas de tamanho equivalente no setor, pelo cálculo do 

5. Jornal do Brasil, Negócios & Finanças, p.5, 28/2/93. 
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inverso do valor do índice obtido. A aplicação do índice de Herfindahl6 aos empréstimos 

e depósitos dos bancos comerciais privados demonstra esta concentração: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

Tabela 3.1.1.A - indice de Herfindahl para empréstimos (He) e para depósitos (Hd) 
Fonte: Portocarrero de Castro (1981, p.94) 
Nota: O dado entre parênteses representa o número equivalente de firmas de igual tamanho, e é 

obtido pelo inverso do valor dos índices. 

Esta concentração pode ser ainda expressa pela série temporal da relação entre 

o número de agências e o de matrizes : 

Ano Agências Matrizes Agências Ano Agências Matrizes Agências 
IMatrizes IMatrizes 

1952 3222 404 7,97 1964 6550 328 19,97 
1954 3665 398 9,21 1966 7270 297 24,48 
1956 3897 360 10,83 1968 7587 217 34,96 
1958 4512 345 13,08 1970 7682 172 44,66 
1960 5010 338 14,82 1972 7712 123 62,70 
1962 5777 332 17,40 1975 7539 100 75,39 

Tabela 3.1.1.8 - Número de agências X matrizes 
Fonte: Portocarrero de Castro (1981, p.90,92) 

6. O índice de Herfindahl, usado como indicador de concentração, é obtido a partir da equação: 
H = somatório (SK2) 

onde Sk expressa a participação da unidade individual de ordem k no sistema. No caso de uma 
situação de monopólio, com uma única empresa detendo todo o mercado, o índice de Herfindahl seria: 

H = somatório (Sk2) = 12 = 1 
Assim, quanto mais pulverizado estiver o mercado, mais próximo de zero será o índice, 

enquanto a concentração fará com que se aproxime da unidade. 
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Gráfico 3.1.1.A: Agências por matrizes - 1952 a 1972 

Fonte: Portocarrero de Castro (1981) 
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No ano de 1976, o processo de concentraçã07 e conglomeração parecia 

ter se estabilizado, ou pelo menos reduzido seu ritmo, passando os conglomerados 

remanescentes a uma concorrência cada vez mais acentuada. Em termos de marketing, 

tornou-se mais evidente a polarização das operações, representadas pelos setores de 

produção e investidores institucionais e, por outro ladO, pelo público em geral, 

caracterizando assim os mercados de atacado e de varejo. 

A segunda metade da década de 70 assistiu ainda a outra mudança na 

estrutura competitiva da indústria bancária, com o crescimento da presença de bancos 

estrangeiros operando no país. Apesar das limitações legais, a abertura de agências do 

7. Sobre o processo de concentração do sistema bancário ver também E A HISTÓRIA se repete, Banas, 
n.1296,p.20-2, 1985, São Paulo, e também RESENDE, Marcelo. Determinantes da estrutura de mercado no 
setor bancário brasileiro - 1970-86. Revista Brasileira de Economia, v.46,n.2, p.211-222, Rio de Janeiro, 
Fundação Getúlio Vargas, abr./jun. 1992. 
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Banco do Brasil no exterior estava, em geral, condicionada a um acordo de 

reciprocidade, pelo qual se permitiria simultaneamente a instalação de um banco 

daquele país no Brasil. Desta forma, o número de bancos estrangeiros inseridos na 

economia nacional quase dobrou em cinco anos, saltando dos 9 existentes em 1975 

para 17 no ano de 1980, ainda que a participação relativa no número total de agências 

tenha caído no mesmo período de 0,4% para 0,3% (Bodin de Moraes, 1990). 

o crescimento da dívida externa do Brasil também contribuiu para o 

aumento dá presença de bancos estrangeiros no país, pelo maior poder de pressão que 

passaram a deter para a obtenção de concessões. Além disso, a partir de 82 estes 

bancos perceberam que a dívida era impagável e deveria ser constantemente 

renegociada ou "rolada". Com isso, a parte de local banking tornou-se uma opção de 

gerar novos lucros. 

A recessão e o crescimento da inflação no início da década de 80, se 

impediu o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), conduziu ao aumento da 

lucratividade para o setor financeiro. Entre os anos de 1980 e 1984, a participação 

deste setor no PIB cresceu 37,6%, passando de 8,5% para 11,7%. Entretanto, deve-se 

ressaltar, tendo como referência o volume de empréstimos ao setor privado, os bancos 

comerciais reduziram sua participação de 50,1% para 35,9%, ao passo que o sistema 

não-monetário ocupava o espaço deixado, pulando de 49,9% para 64,1% neste período. 

A crescente importância do sistema financeiro no período pode igualmente 

ser observada pela identificação da representatividade da atividade financeira, a nível 

agregado, como participação no PIB .I envolvendo, segundo classificação da ONU, 

finance, insurance, real estate, business services - conforme a tabela 3.1.1.C : 



Ano Média América Média Países 
Latina Desenvolvidos 

1977 11,1 14,8 

1978 12,5 15,0 

1979 12,1 15,2 

1980 12,9 15,6 

1981 13,9 15,8 

1982 14,5 16,4 

1983 12,7 16,9 

1984 12,5 17,0 

1985 11,5 17,4 

Tabela 3.1.1.C : Participação internacional da atividade financeira no PIB 
Fonte: Malan (1990) 
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Brasil 

13,4 

14,7 

14,4 

14,2 

17,6 

18,4 

20,5 

20,2 

20,3 

Nota: Os dados para América Latina e Países Desenvolvidos representam a média aritimética 
simples dos principais países, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e 
Venezuela para a A.L., e Canadá, França, Alemanha, Japão, Inglaterra e EUA, para os 
países desenvolvidos, nos anos em que os dados eram disponíveis. 

Bodin de Moraes (1990) aponta como causas do crescimento do lucro no 

setor financeiro em ambientes de inflação elevada a necessidade do público de reduzir 

seus estoques de papel-moeda e depósitos à vista, utilizando-se dos serviços de 

intermediários financeiros que podem, assim, majorar suas taxas. E, mais importante, 

como a maioria dos pagamentos na economia ocorre através dos bancos, uma parte das 

perdas governamentais nas receitas acaba sendo apropriada pelo sistema bancário. 

o ambiente econômico do Brasil no início da década de 80 produziu um 

setor bancário de características bastante diferenciadas daqueles de outros países. As 

atividades tradicionais de intermediação financeira tornaram-se atípicas, com a 

concessão de créditos ficando cada vez menos pulverizada frente à enorme 

necessidade do Governo em financiar seu deficit. Se a aplicação dos recursos era 

garantida, a concorrência entre os bancos estava voltada para a captação. Este fato 
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favoreceu o crescimento do número de agências dos bancos, de modo que entre 75 e 

85 houve um aumento de 104% no número total, maior que o ocorrido nos 20 anos 

anteriores. 

Com vistas a expandirem o volume de seus depósitos, o~ bancos 

assumiram, cada vez mais, as funções de guichês para recebimento de contas e carnês 

diversos. Conforme Bulhões (1993) 

"Os lucros dos bancos não residiram somente em depósitos não
remunerados, mas também em cobranças e arrecadações de impostos e 
taxas. Uma vez na rede bancária, não incidia sobre os valores dos tributos 
nenhum tipo de indexação e o prazo de recolhimento, por parte do setor 
público, podia se estender em até 30 dias. Não é difícil, portanto, imaginar o 
volume de recursos de que dispuseram os bancos para aplicar a custo zero." 
(p.43) 

Cabe destacar aqui as informações de Frischtak (1990), dimensionando a 

importância do papel do Governo na formação do perfil de atuação dos bancos: 

"In the mid-1980s, banks where processing annually 8-9 million 
income tax statements and 10-11 million transactions related to other types of 
taxes (such as on industrial production, sales of goods and services, property, 
etc.); 20-22 million monthly payments and other items for social security; and 
over 35 million yearly payments for the PIS/PASEP (Programa de Integração 
Social/Programa de Assistência ao Servidor Público) and FGTS (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço) assistance programs. To these figures 
should be added the payments and transfers of over 400 other federal 
agencies dealing with 30 million individuais, the more than 70 million monthly 
utility bills paid at individual branches, and the tax transactions related to state 
and municipal governments." (p.27) 

Conseqüência desta forma de atuação, o número de empregados em 

bancos aumentou sensivelmente no período - de 740 mil para 993 mil entre 1979 e 1985 

(Bulhões, 1993, p.43), com a folha de pagamento chegando a atingir em média 65% das 

despesas administrativas dos bancos (Quintão, 1987, p.122). 
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Os investimentos em tecnologia também aumentaram no período, 

coerentemente à necessidade de tornar mais ágeis as movimentações financeiras em 

cenários de inflação elevada. Segundo dados da SEI - Secretaria Especial de 

Informática, em 1985 o setor fihanceiro representava 28% do faturamento das empresas 

brasileiras de capital nacional, de bens e serviços, que atuavam no setor de informática 

(SEI, 1988, p.23). 

Contudo, apesar da expansão dos níveis de automação, a produtividade, 

analisada a partir da relação entre o número de funcionários e o volume total de 

depósitos era uma das menores do mundo. O quadro a seguir apresenta esta relação 

para os 10 maiores bancos em 1985 : 

BANCO DEPÓSITOS NÚMERO DE 

(em US$ milhões) FUNCIONÁRIOS 

Banco do Brasil 

Bradesco 

Itaú 

Banespa 

Nacional 

Banerj 

Real 

Unibanco 

Safra 

Citibank 

4.730 

2.077 

1.559 

1.200 

952 

811 

741 

726 

616 

501 

Quadro 3.1.1.A : Volume de depósitos por fu~cionário 
Fonte: Depósitos - Melhores e Maiores, Exame, set. 1986 

Número de funcionários - FEBRABAN 

116.946 

132.677 

75.399 

32.284 

38.419 

15.744 

36.874 

34.382 

5.127 

2.696 

DEPÓSITOS POR 

FUNCIONÁRIO 

(em US$ mil) 

40,45 

15,65 

20,67 

37,17 

24,78 

51,51 

21,55 

21,12 

120,15 

185,83 
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Referente ao quadro anterior, cabe destacar que os bancos Safra e 

Citibank, que apresentaram a maior produtividade, têm se caracterizado pela atuação 

nos mercados de atacado, diferentemente dos demais bancos apresentados. Deve-se 

contudo analisar o quadro com precaução, uma vez que diversos fatores tomam 

imprópria a comparação dos dados de produtividade dos bancos brasileiros com os de 

outros países, tais como renda per capita da população, custo da mão-de-obra e estágio 

de desenvolvimento do sistema financeiro nacional. 

Com a ressalva, o quadro 3.1.1. B, abaixo, relaciona os maiores bancos 

dos principais países, por tamanho de ativo (assets less contra accounts) e a respectiva 

produtividade. A posição no rank refere-se àquela ocupada entre os maiores bancos do 

mundo no ano de 1985, segundo a revista The Banker, e entre parênteses ao lado do 

nome do banco à cidade de localização da matriz. 

Rank BANCO DEPÓSITOS NÚMERO DE DEPÓSITOS POR 

~ (em US$ milhões) FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIO 
: . ! 

;1';~i;;(~~~X~;;L;~;~~~Lª;;~~~[!~=~~':=;!~i~ 
: : i ! 

········?·········f··º~l!~.!~*! .. Kª!:I.9.Y9. .. IT.().~y.() .... ·I······························.1.?4.:.1.~~··l············ ................. ?~.:.1.?~ .. J. .................................. ~:.ª.?? .. 

!J;;~::~~~~;:!;J;~:;;:I;;':::J-i::~: 
6 i Banque National. de: 101.977 I 59.2941 1.719 

~~~~~:=:t===ª~,iqd~·~~ 
9 i Bank America (San i 94.211 I 80.000 1.177 

;~l~~:~:~~:~~!;:~~:!::-!:~I:i:~~j::~~: 
................... .i.J~9.~~.().!:Il ........................................ L .................................................. l ............................................... l ................................................. . 
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Rank BANCO DEPÓSITOS NÚMERO DE I DEPÓSITOS POR 

. . (em US$ milhões) FUNCIONÁRIOS I FUNCIONÁRIO 

.................... l.. .............................................................. l.. ................................................ j ............................................. _.I ....... J~.~ .. ~.~~ .. ~~.!L .... .. 
15 I Deutsche Bank I 87.583 I 48.851 I 1.792 

.................... L.(EE~!}~f.':!~) ..................................... L .................................................................................................. 1.. .............................................. .. 
19 i Chase Manhattan (New i 61.353 46.450 I 1.320 

: YOrk): ! 
::: .... ?º.:::::r:M!~!;.~~::ê~~:~.:{~:~.~~~~) .. :.: .. r.::: .. : .. :::.:: ................ :i:~::iiª:.J ::.:.: ... : .. :.:.::::::::::.::i.ª::~;º:::L::::::::: ... ::::::::::::::::::::::::~~~: .. 

25 : Dresdner Bank : 48.163 33.098 I 1.455 
:: ! 

: (Frankfurt): I 
Quadro 3.1.1.B: Maiores bancos do mundo - Depósitos por funcionário 
Fonte: The Banker - World Top 500, jul.86 

Neste contexto, relativamente ao ambiente concorrencial, não havia a 

preocupação dos bancos em consolidarem estratégias competitivas. Quintão (1987) 

aponta como razões: 

(a) o contexto inflacionário presente ~ornava fácil a geração de lucros, reduzindo 

preocupações referentes a custos; 

(b) a indústria encontrava-se folgada quanto ao número de competidores, de modo que 

os recursos na economia fluíam sem maiores problemas para os concorrentes já 

instalados; 

(c) a forte regulamentação do mercado desestimulava e não protegia a criação de novos 

produtos; 

(d) não havia sistemas eficientes de apuração de custos; 

(e) barreira artificial de entrada no setor. 

I 
\ 
I 
I 



24 

3.1.2 O Plano Cruzado 

A assunção do Presidente José Sarney em 1985 representou, no plano 

político, o retorno do país ao regime democrático. Na economia, trouxe a identificação 

do deficit público como principal causa da inflação e como instrumentos de combate 

foram escolhidos a elevação da taxa interna de juros, a adoção de uma política 

recessiva, o corte nas despesas e investimentos do setor público, e o controle dos 

preços em produtos e serviços ofertados pelas estatais. 

No ano seguinte, a mudança na equipe de comando no Ministério da 

Fazenda trouxe uma nova interpretaç~o para o problema da inflação e diferentes 

caminhos para a solução, resultando no chamado Plano Cruzado. Esse plano, 

introduzido em fevereiro de 1986, reduziu drasticamente a inflação, provocando um forte 

impacto de monetização na economia. Com o fim da correção monetária, os depósitos 

a prazo foram desestimulados e reduzido o movimento especulativo que drenava do 

setor produtivo uma grande parte dos recursos disponíveis, que eram canalizados para 

aplicações financeiras, em virtude das elevadas taxas de juros praticadas à época. 

Com o Plano Cruzado, o perfil de atuação dos bancos se transformou. 

As operações de crédito de curto prazo passaram a ter lugar de destaque, apresentando 

evolução de 73,5% em termos reais, enquanto que aquelas de longo prazo tiveram uma 

redução de apenas 0,7%. Os títulos públicos federais em carteira nos bancos tiveram 

uma redução de 69,7%, contra um aumento de 49,4 % no ano anterior. 

Para o Banco do Brasil, junto com o Plano Cruzado, veio a extinção da 

Conta de Movimento, pela qual o Banco utilizava recursos do Tesouro a custo zero, fato 
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que, nas palavras de um presidente da instituição, provocou uma profunda mudança de 

seu posicionamento frente ao mercado: 

"( ... ) O Governo fornecia enorme volume de recursos para 
financiar operações de interesse oficial e ao Banco cabia distribuí-los e 
fiscalizar sua utilização. Não havia preocupação de captar recursos no 
mercado. 

Para que tenham idéia mais precisa dessa realidade, em 
dezembro de 1985, os recursos próprios contribuíam com 34 por cento do 
total dos empréstimos do Banco, enquanto as demais fontes 
representavam 66 por cento. ( ... ) 

O Banco passou a conviver com duas realidades. De um 
lado, apesar de perder o 'guarda-chuva' oficial, continuou comprometido 
com os objetivos governamentais, sua função social. Enfim, permaneceu 
como senso r e estimulador da ação do Estado. Ao mesmo tempo, viu-se 
obrigado a agir agressivamente no mercado para garantir seu espaço no 
sistema financeiro." (Torres, 1991, p.4) 

Entretanto, o mesmo voto 045/86 do Conselho Monetário Nacional que 

extinguiu o mecanismo da conta, autorizou o Banco do Brasil a atuar em todos os 

segmentos do mercado. 

Como era de se esperar, a redução drástica da inflação provocou um 

grande crescimento nos haveres monetários, em especial nos depósitos à vista, que 

aumentaram sua participação de 8,6% no total dos haveres em fevereiro de 1986 para 

22,2% em junho do mesmo ano. 

A rentabilidade dos bancos comerciais, medida pela relação entre o lucro 

líquido sobre o patrimônio líquido, despencou de 18,33% de dezembro de 1985 para 

apenas 5,16% em junho de 1986. Diante deste quadro, os bancos obtiveram permissão 

para tarifar seus serviços, o que implicou alterar o relacionamento que até então tinham 

com seus clientes. 
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Os bancos, abalados pela súbita redução nos ganhos do floaf -

conseqüência de um novo contexto de inflação reduzida e da política monetária adotada 

- partiram para profundas reestruturações. No sistema financeiro, os cortes de pessoal 

produziram uma redução de 11 % no efetivo, saltando dos 993 mil em 1985 para 883 mil 

no ano seguinte, buscando a adaptação frente à redução das margens de lucro e do 

volume de operações. Da mesma forma, o número de agências foi reduzido em 4,8% no 

período, invertendo a tendência de expansão dos anos anteriores. 

Reduziram-se igualmente os investimentos em informática, principalmente 

do setor privado, no bojo da queda da participação percentual do sistema financeiro no 

faturamento das empresas de bens e serviços de informática. Da participação de 

16,60% em 1985, o setor privado representou apenas 10,94% em 1986, enquanto que 

no setor financeiro público, a redução foi menos significativa, de 11,40% para 9,67%. 

Entretanto, já no segundo semestre de 86 ocorreu a volta da espiral 

inflacionária, a redução dos depósitos à vista e a indexação da economia, restaurando 

aos bancos suas antigas margens de lucro e, em alguns casos, margens até maiores, 

resultado dos diversos ajustes promovidos no momento anterior. 

O Plano Cruzado representou para o sistema bancário uma perda de 

US$ 736 milhões e a redução de 33,8% na participação das instituições financeiras no 

PIB. Entretanto, apesar do golpe financeiro, o impacto mais importante foi provocar 

uma mudança nos paradigmas de competição no setor. Conforme afirmaria sete anos 

depois o presidente da Febraban : 

"Do ponto de vista educativo, o primeiro Plano, em 1986, o Plano 
Cruzado, teve o mérito de mostrar aos bancos que eles viviam sentados 
numa bolha como um balão de gás que a qualquer momento uma pessoa 
podia furar e a gente levar um tombo, um susto ou quebrar uma perna ou 
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um braço. O Plano ajudou a mostrar o quanto o sistema financeiro era 
ineficiente ou quanto ele era dependente do processo inflacionário. A partir 
de 86 a administração dos bancos se voltou mais para o treinamento, 
buscou produtividade e qualidade." (Tápias, 1993, p.50) 

3.1.3 Estrutura recente - 1987 a 1994 

Os planos econômicos que sucederam ao Cruzado (BresserlSamey, 

Verão), pouco impacto tiveram no ambiente do setor bancário, uma vez que não 

alcançaram sucesso no combate à inflação e mantiveram uma política de juros elevados, 

o que garantia a lucratividade do setor. Excetuando o recente Plano Real, apenas o 

Plano Collor I, em março de 1990, produziu algum impacto no setor bancário. O 

bloqueio de cerca de 80% da poupança financeira nacional, inclusive do capital próprio 

dos bancos, abalou a credibilidade dos ativos financeiros. 

Entre 1986 e 1990, a participação do sistema financeiro no PIB8 do Brasil 

atingiu patamares altíssimos, saltando de 8,2% em 1986 - quando caiu 33,8% em 

relação ao ano anterior - chegando ao pico de 24% no ano de 1989. Na metodologia do 

IBGE, para o sistema financeiro são consideradas, além das organizações tradicionais 

como bancos, financeiras, etc., as empresas de seguro (inclusive o IRB), empresas de 

capitalização e entidades de previdência fechada e aberta, e também a Eletrobrás, 

8. Há algumas divergências com relação à participação do sistema financeiro no PIB. Por exemplo, Azevedo 
(1994) apresenta os valores desta participação como 7,4%, 19,2% e 7,5%, respectivamente aos anos de 1986, 
1989 e 1991. Sugere ainda ajustar a metodologia, reduzindo do valor da participação aquele relativo ao 
Seignourage e ao imposto "transacional" do sistema financeiro. Assim, se em 1991 a arrecadação do 
Seignourage foi de 3,7% do PIB e do imposto "transacional" estimada em 1%, o valor final seria 7,5%-
3,7% - 1%, igual a 2,8%, o que sem dúvida representa uma participação bem mais reduzida. (p.91). 

Nota: Seignourage refere-se à perda do valor da moeda e incide em toda moeda e depósitos à vista (Ml) não 
remunerados em ambiente inflacionário. O imposto "transacional" reflete o custo adicional pelo número de 
transações adicionais que são necessárias para evitar a desvalorização do dinheiro. 
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incluída na categoria de banco de investimento. A tabela 3.1.3.A e gráfico 3.1.3.A 

expressam esta participação: 

Sistema financeiro X PIB 
Participação percentual 

25 ~------------------------------. 

20 -----------------------------.--------------------
o 
I~ 15 
tU a. 
~ 10 
tU a. 

5 

o 
ano 

Gráfico e Tabela 3.1.3.A: Participação do sistema 
financeiro no PIB 

Fonte: Até 1988, Malan (1990). Até 1992, Bonfim (1994) 
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Entre 1988 e 1990 os fatos que mais impacto produziram no sistema 

bancário foram a fixação dos juros reais em 12% ao an09 , a extinção da carta patente e 

a criação, pelo Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda e Banco Central, da 

figura do banco múltiplo (Resolução CMN nO. 1524, de 21/09/88)10. Este último 

9. Apesar de fixado pela Constituição de 1988, esta medida que potencializa um grande impacto para o 
setor bancário ainda não vem tendo, na prática, qualquer aplicação, seja pela dificuldade em se definir o que 
s~am juros reais, seja pela falta de leis complementares que a regulem. 
I Para um detalhamento no tema, ver KASZNAR, Istvan. Os bancos múltiplos na nova Constituição. 
Revista de Administração Pública. v.23, n.4, p.23-36. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, ago./out. 
1989, e também SOARES, Paulo T.P.L. A propósito do banco múltiplo. Rumos, ano 13, n.75, p.16-18. Rio 
de Janeiro, ABDE, jan./fev. 1989. 
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representou uma importante mudança nos paradigmas da competitividade no setor, 

invertendo as diretrizes até então prevalescentes de estímulo à concentração para uma 

acelerada dispersão e pulverização. Conforme observa Bazin (1989) : 

"( ... ) as mesmas autoridades que achavam fundamental a 
conglomeração passaram a estigmatizá-Ia, dizendo ser preciso seguir a 
tendência mundial que é dar força a bancos regionais." (p.14) 

Através do banco múltiplo ou multibanco, instituições financeiras de 

diversas áreas podiam ser unificadas, com personalidade jurídica própria. As 

conseqüências da criação do banco múltiplo podem ser vistas na continuação da série 

histórica relativa ao número de agências por matriz. Conforme apresenta a tabela a 

seguir, a concentração manteve um aumento discreto mas constante ao longo da 

década de 80 até o ano de 1989, quando foi drasticamente reduzida a partir da criação 

do banco múltiplo. 

Ano : Agências i Matrizes : Agências/ I Ano : Agências i Matrizes : Agências/ 
! ! ! Matrizes ! ! i ! Matrizes 

·····1·9·8ri··1'·······1·1·~új·1········r········1·1·1·········1'········1·01·;36········1"·············1"987···:········1·4"087········1··········1·"03··········:········1·36·;76········ 

:::T~~rT:::~T?T~~L::::r:::::::u:r::::::r~::Iº-~;~r:::::t:::::I~~~ .. ~~~r::3~~~T=::T::::::Tq~::=:::T::::3~º:~{~::~ 
1982 ~ 14141 ~ 114 ~ 124,04 1 1989 ~ 15916 ~ 179 ~ 88,92 

~lFill+~~]i~ti~m; 
Tabela 3.1.3.8: Número de agências por matrizes 

Fonte: Anuário Estatístico do 18GE - vários anos 

** Ano de criação do banco múltiplo (21/09/88) 
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Gráfico 3.1.3.B: Concentração bancária 
Fonte: Anuário Estatístico do IBGE - vários anos 
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Entretanto, esta não pode ser a única medida para identificação da 

concentração no setor. A discussão em torno da criação do IPMF (Imposto Provisório 

sobre Movimentação Financeira) levou o presidente da ABBC (Associação Brasileira de 

Bancos Comerciais e Múltiplos), Hermann de Azevedo, a condenar este imposto, uma 

vez que iria reduzir ainda mais a p~rticipação dos pequenos bancos no sistema 

financeiro ao dificultar a transferência entre contas correntes, favorecendo os bancos 

com grande rede de agências. Para sustentar o argumento da concentração existente 

afirmou 11 que, em 1993, 2% dos bancos detinham 61,5% do ativo total do sistema, 

enquanto 10% representavam 94%. Além disso, "das 14.996 agências bancárias 

11 Jornal do Brasil. Negócios & Finanças, p.5, 28/2/93. 
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existentes no país, 9.911 estão nas mãos de apenas dez bancos. As outras 4.585 ficam 

divididas entre os outros 220 bancos." 12 

Concentrados ou não, é certo contudo que os bancos no Brasil têm 

caminhado à margem dos problemas econômicos do país garantindo, via de regra, 

percentuais de lucro extremamente altos em relação aos padrões internacionais para o 

setor. 

No contexto doméstico, para o ano de 1991, a rentabilidade média dos 

bancos foi cerca de cinco vezes maior que a das empresas não-financeiras, com uma 

relação de 9,1% para 1,9%, respectivamente. Mesmo quando da ocasião do Plano 

Collor, com a redução brutal do meio circulante, contenção da liquidez e fim do 

ovemight, a rentabilidade dos bancos ficou bem acima daquela dos demais setores da 

economia. No entanto, apesar da lucratividade, os indicadores de produtividade dos 

bancos brasileiros mantiveram-se bastante aquém daqueles dos maiores bancos 

mundiais. 

Certamente as lições foram aprendidas pelos bancos com o choque 

provocado pelo Plano Cruzado. Embora os ganhos com o float continuassem a 

representar uma parcela significativa dos lucros, mantiveram-se precavidos quanto a 

uma possível redução da inflação. A redução de mão-de-obra se manteve, as inversões 

em tecnologia foram aceleradas e, mais significativo, o investimento dos bancos no setor 

não-financeiro tomou-se uma constante. 

12. Deve-se observar que a ABBC foi criada a partir de uma cisão na Febraban por um grupo que 
representava pequenos e médios bancos. Portanto em diversos assuntos manifesta posição contrária à da 
Febraban. (Minella, 1994) 
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Relativamente à mão-de-obra, a tabela 3.1.3.c a seguir, construída a partir 

dos dados dos 10 maiores bancos em número de funcionários no ano de 1983, permite 

uma percepção clara das mudanças nas diretrizes do setor. Para efeito de comparação, 

totaliza-se, também, o número de funcionários para os cinco maiores bancos privados e 

cinco maiores estatais, acrescentando-se ao processamento dados relativos ao Bemge e 

Credireal, 40. e 50. banco estatal em número de funcionários no ano de 1983. 

y.·" .. ..,J''''' ....... _·.·" ....... ·" .. " ................................... l'" ...... u ... • ....... • .... ·_· ... u ....... ·J'_· .. -' .. _·.·_·.·" .. ~J'J' ... J' .. ·J'J'J'_.J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'J'_ •........ " ... '-".·J'J'J'"J'J'J'~J'J' .. J'J'J'J' ..... J ... J' .... ·J'J'J'J'J'.· .... -".·_u.· .... J' ........ J' ..... J'J' " ... J'J'J' .......................... " .... U.lVJ'J' .. " .IV""J'"""" .. "J'J'J'"""'""',, ...... ,, ... • 'V"O .. " .. " ... J'J' .. .lV ... .J<J<.O .. J'J-AJ'J: 

I BANCO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Banco do Brasil 116.971 116.656 116.946 118.296 128.543 135.422 134.308 

I Bradesco 93.010 104.999 132.677 124.656 122.942 113.546 102.934 

lltaú 58.260 65.597 75.399 64.426 74.609 77.946 75.975 

Bamerindus 35.107 41.660 44.570 32.871 31.703 35.946 40.622 

Real 30.977 32.817 36.874 26.579 25.259 22.897 23.220 

29.003 
! 

Unibanco 30.195 34.382 28.528 22.281 26.238 26.356 

, Nacional 27.802 31.579 38.419 26.257 28.022 21.972 19.862 

Banespa 27.480 27.150 32.284 31.515 32.204 37.481 38.277 

Banerj 14.819 16.196 15.744 16.088 15.754 15.204 14.874 

Econômico 12.644 14.048 16.182 13.339 13.620 11.974 13.766 

TOTAL 446.073 480.897 543.477 482.555 494.937 498.626 490.194 
~'''''''''~~ ........... ", .. " ................... , .... , .. , ....... ~ ........ , ......... ~ .... , ...... ~ ................... ~ ............... , ........ ~, .. , .. , ....... ~ .... :.-h. 

Tabela 3.1.3.C : Número de funcionários 
Fonte: FEBRABAN 

Para a análise da variação anual do número de funcionários, foram 

incluídos ainda os dados do Bemge e do Credireal (tabela 3.1.3.D), de modo a permitir a 

constituição de dois grupamentos, estatal e privado, englobando em cada um deles os 5 

maiores bancos em número de funcionários no ano de 1983. 



33 

................................................ L. ..... J.~~.ª . ..l. ......... .1.~.~~ .. L. ........ J.~~.~ . ..l. .......... ~ .. ~ª~ . .L .......... .1.~.~? .. L. ....... J.~~.~ .. .L ....... J.~~.~ .. . 
"ª-~-~Jl~"-"-""""-"""-"--,,-l""_,,,,_~~4.?,,l-,,,,-,,,,~-~J-8) ~ 1 0444 _{_~"_"~~_1_~,,j_"""",,,,~JJ)6 "j"""""Iª-~-~"l,,,,- 82,!~_ 

... çE~~!~~~~~··············l·······~·;:::··j·········~·;:~·~···I·········~·:·!!;··j-·······~·;::·:···l·········~·::!:···l········~·:~·::··]-········~·!:~:·· 
Tabela 3.1.3.0 : Bemge e Credireal - Número de funcionários 

Os dados anteriores referem-se às posições no final do ano, divulgadas 

em notas explicativas nos balanços. Desta forma, a informação da variação refere-se às 

alterações realizadas naquele ano em relação à posição do ano anterior. Para efeitos de 

cálculo das variações, tomou-se a média das variações percentuais de cada banco - e 

não do grupamento - de modo a se evitar que os bancos com maior número de 

funcionários alterassem as informações dos demais. O que se buscava apreender no 

gráfico era a identificação dos cenários e a reação de um grupamento de bancos, 

estatais e privados. 

A tabela a seguir, 3.1.3.E apresenta a totalização do número de 

funcionários por grupamento - estatal e privado - e o resultado do cálculo da variação 

média anual, utilizada para a construção do gráfico 3.1.3.C : 

. 1983 . 1984 . 1985 ~ 1986 1987. 1988 1989 

.·.·.~.·.·P..R.;.Y.AP.º.ª·.·.··.·.·.··.·.·.·.··.·.·.r·.··.?4.~.:·~~i·····r·········?i.~.:?~ª.·.·.f.·.·.·.ª~·.~·:.~·º~····l···········?Ú.:·º~º·.·.· .·.·.·.?i~·:·!.·~;····r······· .. ?·!.~·:·~·!.·i·.· .·.·.·.·.·.?~.~.:.·1·.º.i.·.·. 

~~::~~;~~~t~~~·~9~I;;~::!T;:;:;t:;:;:~:I;~:;L2:;;;~:~;:; 
varo ESTATAIS 1 1 2,92 % 1 7,29 % 1 - 4,07 % - 1,91 % 1 1,32 % - 0,52 % ................................................ ;- ..... ····················1····························r···· .................... ~ ............................ ························T··························· ......................... . 

TOTAL ~ ~ 6,88 % ~ 11,09 % ~ -11,22 % - 2,56 % ~ 2,52 % 0,04 % 

Tabela 3.1.3.E : Variação anual do número de funcionários Fonte: FEBRABAN 
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o gráfico anterior permite observar, com bastante clareza, a semelhança 

entre as estratégias de bancos privados e estatais no tocante a este aspecto de política 

de recursos humanos. Permite ainda verificar que as variações ocorreram 

simultaneamente e na mesma direção, com menor intensidade em bancos estatais, 

provavelmente amortecidas pela maior dificuldade em demissões e contratações destes 

bancos. 

I 

Ainda com relação ao número de funcionários, o estoque de empregos no 

setor financeiro vem reduzindo ano a ano, desde 1989, conforme a tabela a seguir: 

1988 1989 1990 1991 

Dezembro 802.598 821.424 750.744 697.325 

Média Anual 795.625 807.867 788.572 722.177 

Tabela 3.1.3.F : Estoque de empregos 1988-1993 - Setor financeiro 

Fonte: Boletim Dieese n.129 

* Posição de março de 1993 

1992 1993* 

679.232 675.013 

687.162 -



35 

Paralelamente ao ajuste de mão-de-obra, os investimentos do setor 

financeiro em informática foram retomados após o impacto do Plano Cruzado, passando 

já no ano de 1987 a representar 21,07% do percentual de faturamento das empresas da 

indústria nacional de informática. Conseqüentemente, a produtividade por funcionário 

elevou-se bastante. Tendo por base o número de cheques compensados por 

funcionário, a proporção aumentou 46% entre os anos de 1984 e 1989. Entretanto, 

outros indicadores de produtividade quando cotejados com o dos maiores bancos 

mundiais aponta um longo caminho ainda a percorrer. Assim, o volume de depósitos por 

funcionário, que na média dos 50 maiores bancos múltiplos brasileiros estava em 1991 

em US$ 70 mil, era mais de 50 vezes menor que a média dos 100 maiores bancos 

mundiais, com US$ 3,6 milhões. No caso da relação empréstimos por funcionário, era 

40 vezes menor, com o resultado de US$ 75 mil para a média dos nacionais. 

Em 1993 a Febraban estimava em cerca de US$ 1,5 bilhão por ano o 

investimento dos bancos privados em aJtomação bancária. Para 1994, a estimativa era 

de investimentos totais de US$ 4 bilhões. 

A importância da informática e da telemática para o setor bancário pode 

ser inferida também a partir das despesas dos bancos junto à Embratel. Em posição de 

março de 1992, dos 14 maiores clientes apenas três não eram instituições financeiras. 

O Bradesco liderava a relação com quase o dobro do segundo maior cliente, o Banco do 

Brasil, este seguido de perto pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Itaú. 

É provável que todo este investimento não tenha representado um 

aumento na competitividade dos bancos brasileiros sobre os concorrentes internacionais, 

haja vista que o principal objetivo da automatização estava na redução das perdas 

decorrentes da desvalorização acelerada da moeda, o que conduziu a privilegiar-se os 
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sistemas de suporte. Ainda assim, o atendimento tornou-se cada vez mais 

automatizado, reduzindo a necessidade do contato personalizado com os clientes. Do 

momento inicial de informatização do sistema, com a instalação de terminais de 

computador nos caixas, hoje migra-se para a instalação de agências automáticas, que 

podem oferecer uma ampla gama de serviços sem a presença de funcionários. 

o último ponto, da migração dos investimentos dos bancos para 

participações na área não-financeira, merece destaque especial por alterar as relações 

de poder no segmento bancário. Em termos de competitividade, Porter (1991, p.37) 

observa que altas barreiras de saída em uma indústria aumentam a rivalidade entre as 

empresas existentes. Deste modo, pode-se supor que a diversificação das atividades 

dos bancos, permitindo inclusive a formação de conglomerados não-financeiros, teria 

como resultado a redução das barreiras de saída e da própria rivalidade interna na 

indústria. 

o forte movimento de internacionalização da economia e uma maior 

abertura do mercado financeiro nacional à atuação dos bancos internacionais, com maior 

eficiência e experiência em mercados de economia estável, poderiam estar compondo o 

cenário sobre o qual se basearam os bancos nas ações de diversificação. Seria ainda 

uma forma de se precaverem contra os impactos de uma estabilização econômica que 

com certeza seria alcançada, como uma salvaguarda para lucros futuros. Nesse 

momento, as variáveis estratégicas sobrevivência e lucros futuros estariam se 

sobrepondo aos objetivos de retorno imediato. 

Na realidade, participação de bancos em empresas não-financeiras, 

assumindo ou não seu controle acionário, faz parte da política de alguns bancos há 

diversos anos, como exemplo do Unibanco, que desde a década de 50 realiza este tipo 
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de investimento. Entretanto, apenas mais recentemente, esta estratégia tem sido mais 

disseminada, a ponto de hoje representar parte significativa dos lucros de alguns bancos 

comerciais, caso do Bradesco, ou mesmo conduzirem à constituição de holdings, onde a 

atividade bancária e financeira passa a ser apenas um dos braços das atividades, como 

é o exemplo da Itausa. 

A importância destas participações no contexto da indústria bancária é 

destacada por Minella (1994) : 

" Uma característica do sistema que se aprofundou na década de 
oitenta se refere aos investimentos dos bancos no setor não-financeiro, 
criando uma complexa rede de participações cuja expressão mais recente é o 
controle das empresas estatais privatizadas. Alguns dos maiores bancos 
privados são exemplos eloqüentes (Bradesco, Itaú, Bamerindus, Unibanco, 
Nacional, Econômico, Real, Mercantil de São Paulo). As implicações 
econômicas e políticas desta complexa relação, em geral, têm sido 
subestimadas pelas análises correntes sobre a realidade brasileira. Mesmo 
algumas publicações que identificam os grandes grupos deixam de incluir um 
conjunto mais amplo de participações a partir dos controladores desses 
grupos" . (p.4-5) 

As recentes privatizações de empresas estatais têm representado um 

atraente negócio para os bancos interessados em diversificar sua atuação e seus riscos. 

A aquisição destas empresas permitiu ainda que os bancos aliviassem suas posições em 

papéis "podres" da dívida, em geral títulos do governo. Recomprados no mercado com 

deságio de até 50%, podiam ser utilizados nos leilões de privatização pelo valor de face, 

o que por si só já representava um bom lucro para os bancos. 

Além disso, as empresas estatais privatizadas têm passado por um 

processo acelerado de sucateamento, em virtude principalmente da falta de recursos do 

Governo Federal, acionista majoritário, para inversões nestas empresas. Acrescente-se 
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ainda a estes fatores a depressão dos mercados bursáteis e encontrar-se-á plenas 

justificativas para as diversificações dos bancos. 

Além das estatais, os bancos vêm também aumentando sua participação 

em empresas privadas do setor produtivo seja pela assunção de empresas, 

diretamente ou através de consórcio, seja através de uma participação acionária mais 

reduzida. Importante destacar que, segundo a legislação brasileira, a participação 

minoritária - até 10% do capital - permite que os bancos continuem a realizar negócios 

com estas empresas. O que pode ser entendido, se não como uma reserva de mercado, 

como um forte componente de influência neste sentido. 

O quadro a seguir d,monstra algumas destas participações (os 

percentuais, quando indicados, representam a participação em 31/12/92, exceto para o 

J.P. Morgan, com posição de 6/4/95) : 

BRADESCO Alpargatas (31,1 %), Brasmotor (31 %), Latasa (35%), Tupy (24,26%), Tupy 
Plásticos (10,24%), Tupy Metalmecênica (10%), Antárctica (20%), Ericson 
(25,57%), Artex (12,31%), Hansen Industrial (15,25%), CIMAF (11,61%), 
Belgo-Mineira (10,93%), Cremer (13,36%), Romi (13,15%), Indústrias 

. Villares (10,89%), Manah (10,31%), Metal Leve (15,51%), Monteiro 
Aranha (15,06%), Newtechnos Catalisadores Automotivos (40%), Nordon 
(10,06%), Pirelli Pneus (12,06%), Moinho Santista (12,14%), Açominas, 
Amo, Cofap, Coteminas, CST, Frigobras, Gerdau, Ipiranga, Itacolomy, 
Magnesita, Mappin, Oxiteno, Polar, Refripar, Renner, Sadia, Samitri, 
Sharp (18%), Ucar Carbon, Usiminas, CPM (72%), Victori (25%), 
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........................................................................................................................................................................................................................................ 

UNIBANCO : Agroceres, Cambuhy Emp. Agropecuários, Cambuhy Citrus, Club 
: Méditerranée, Cia. Brasileira de Mineração e Metalúrgica, Cia. das Letras, 
: CST 

~=~~=r~~~~~~:~~::~~~~:~~-~-~~=== 
··çº~.I!·~·~~.T.~·~··············I···~!n·~!.~~~!.·p.~~~·!9.~g· .................................................................................................................................. . 

J.P. Morgan : Latasa (15%), Mappin (10%), Wembley-Coteminas (8,5%), DB Brinquedos 
! '357%) ..................................................... : .. y .... 1 ..•.............................................................................................................................•...............••.................... 

SAFRA : Aracruz Celulose, Acesita, Filobel Indústrias Têxteis, Celma 

Quadro 3.1.3.B: Participações acionárias dos bancos 
Fonte: As informações sobre o J.P.Morgan são da Gazeta Mercantil, 6/4/95, p.C-1. As demais 

informações com percentual foram extraídas de Minella (1994) e se referem a posições 
relativas ao ano de 1992. As restantes são de Exame (22/06/94, p.39). 

Os "tentáculos na produção" (Exame,22/6/94, p.38-39) permitem ao 

Bradesco contabilizar participações em 41 companhias não-financeiras, no valor de US$ 

1,5 bilhões. Como o patrimônio líquido e ativo total de banco eram de US$ 2,56 bilhões 

e US$ 16,88 bilhões, respectivamente, no balanço de 31/12/93, pode-se observar que 

as participações têm representado uma estratégia concreta de atuação. Da mesma 

forma, o Unibanco tem aplicado US$ 1,2 bilhão em empresas fora do grupo. No total, 

estima-se que dos US$ 24 bilhões de p~trimônio do sistema financeiro, 20% ou US$ 4,8 

bilhões estariam aplicados em outros setores da economia. "Assim, quando o lucro 

inflacionário minguar, os bancos poderão compensar boa parte das perdas com os 

dividendos distribuídos por empresas do setor produtivo nas quais tenham participação." 

(p.38) 

Ainda sobre este ponto, é importante destacar que as empresas onde 

incidem as participações dos bancos ocupam, em geral, lugar de destaque nos 

mercados em que atuam. Neste caso incluem-se a Brasmotor, que controla a Brastemp, 
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Consul, Semer e Embraco), a Latasa, a Antártica e a Brahma. Hoje, os bancos já 

dominam alguns mercadc;>s através da participação em empresas, como siderurgia 

(Belga-Mineira, CST, CSN, Usiminas, Açesita, Cosipa), cervejas (Brahma e Antárctica), 

latas (Latasa). 

o sistema bancário nacional vem também se capacitando para operar em 

mercados globais, demonstrando o amadurecimento em análises estratégicas que faltou 

no período anterior ao Plano Cruzado. Assim, Export Notes, American Depositary 

Receipts (ADRs), commercíal paper em dólar, operações de swap, entre outros, são 

mecanismos de financiamento cada vez mais demandados pelas empresas e que, após 

os vários anos de isolamento do mercado financeiro internacional, o sistema bancário 

brasileiro já se encontra capacitado para oferecer com eficiência. 

De fato, os bancos nacionais vêm participando ativamente do processo de 

globalização, inclusive instalando-se em outros mercados, isto é, tornando-se 

transnacionais. Deste caminho, trilhado inicialmente pelo Banco do Brasil, fazem parte 

hoje diversos bancos, através da instalação de escritórios, agências ou subsidiárias no 

exterior. 

o amadurecimento do sistema bancário nacional pode também ser 

observado nos resultados divulgados pelas bancos, referentes ao exercício de 1994, já 

sob os impactos do Plano Real, com as taxas mensais de inflação se situando a níveis 

próximos de zero. Embora a atual política monetária venha mantendo os juros em 

patamares bastante elevados, os níveis do recolhimento compulsório, igualmente altos, 

têm penalizado principalmente os bancos de varejo, com maior rede de agências. Em 

termos de rentabilidade, o destaque, como previsível, está nos pequenos bancos 

especializados, como Matrix, Cindam, BHM, BBA, entre outros, que apresentaram 
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respectivamente uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 63,77%, 56,98%, 

55,01%, 54,21%. Entretanto, a maior rentabilidade ficou com o Banco Boavista, com 

69,53%, de atuação predominante no mercado de pessoas físicas e pequenas e médias 

empresas!3. 

Por fim, cabe destacar as discussões em tomo da regulamentação, pelo 

Congresso Nacional, do Artigo 192 da Constituição, sobre o Sistema Financeiro, que 

poderá vir a introduzir alterações profundas na posição concorrencial do Sistema 

Bancário entre bancos estatais e privados nacionais ou estrangeiros. Sobre este ponto, 

afirma-se!4 que o novo conceito de empresa brasileira - que passará a ser aquela 

instalada no Brasil, independentemente da origem do capital - tomaria incongruente 

impor barreiras à participação do capital estrangeiro no setor bancário. 

3.2 T ecnoestrutura 

3.2.1 Definição 

o termo tecnoestrutura foi cunhado por Galbraith {1982} em sua obra O 

Novo Estado Industrial, originalmente publicada no ano de 1967. Segundo ele, na 

empresa moderna ocorreu a separação entre a propriedade e a organização dos 

fatores de produção. O empresário deixou de existir como figura individual, sendo 

substituído pela alta administração, constituída pelo presidente, diretores e chefes de 

!!. VERGILI, Rodney. ~ancos têm lucro rec~rde de US$ 4,6 bilhões em, 94. Folha de São Paulo, 9/4/95. 
. CANT ANIffiDE, Ehane. ConcorrêncIa externa para banco e saude. Gazeta Mercantil, São Paulo, 

21/2/95, p.l 



departamento. Mas os ocupantes destes cargos representam, contudo, apenas uma 

pequena parcela dos que fornecem as informações necessárias para as decisões no 

âmbito da empresa. 
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A progressiva complexidade dos sistemas de produção, de 

planejamento, de marketing, dos aparatos tecnológicos entre outros, tem tornado 

improvável a centralização do processo decisório. O crescimento e a própria 

preservação das organizações tornar-se-ia possível apenas a uma minoria, dado que o 

estoque de indivíduos com tal amplitude de conhecimentos é extremamente reduzido 

e, ainda assim, mantê-los atualizados nos diversos ramos das ciências seria 

praticamente impossível. 

A solução encontrada pelas empresas foi descentralizar as decisões, 

transferindo a grupos, formalmente constituídos ou não, a responsabilidade pela coleta 

e processamento das informações e, na maioria dos casos, pela tomada de decisões. 

Este processo transcende aos níveis hi/3rárquicos, contribuindo para a passagem do 

poder à organização. 

De fato, ainda que a alta administração refute as decisões dos grupos, 

caso estas expressem o somatório dos conhecimentos e informações individuais 

estará incorrendo em risco de prejudicar a qualidade das mesmas. 

Galbraith faz uma analogia das empresas amadurecidas com uma série 

de círculos concêntricos, onde a proximidade com o centro simboliza uma maior 

ligação do sistema de motivação do grupo representado pelo círculo com a empresa. 



o círculo mais externo estaria ocupado pelos acionistas. Sua lealdade 

com a empresa ou identidade de objetivos é mínima, sendo a relação tipicamente 

pecuniária. Interessa-lhe a maximização dos lucros e a segurança de seu capital. 
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Avançando em relação ao centro, no círculo seguinte estariam os 

operários de produção e trabalhadores hierarquicamente inferiores. Suas tarefas são 

em geral monótonas e tediosas, e a produtividade mantém uma relação direta com os 

salários e outras recompensas financeiras. Entretanto, sua interação diária com a 

empresa faz com que se sintam inseridos na mesma, sem que isto provoque uma 

similitude nos objetivos. 

Nas partes internas, se fundiriam os supervisores e o pessoal de 

escritório com a tecnoestrutura representada pelo círculo mais interior, onde estariam 

os técnicos, planejadores e demais especialistas. Neste ponto, os interesses 

individuais encontrariam uma profunda identificação com os da empresa. 

Conforme a definição de Sandroni (1989, p.307) : 

"TECNOESTRUTURA. Conceito sócio econômico formulado por 
Galbraith, segundo o qual os técnicos, administradores e especialistas 
de alto nível formariam um corpo dirigente estrutural no interior das 
grandes empresas modernas, capaz de deslocar o poder dos próprios 
acionistas donos do capital. Isso decorre do fato de a tecnoestrutura 
dominar as funções de informação e controle, atuando de forma 
coordenada e impessoal e visando menos à maximização dos lucros do 
que à eficiência produtiva." 
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3.2.2 Tecnoestrutura e tecnocracia 

Embora o termo tecnoestrutura tenha sido criado por Galbraith, a 

participação dos técnicos no modo de produção capitalista vem sendo investigada há 

bastante tempo. Assim, termos como tecnocracia e tecnoburocracia foram criados 

para refletir a importância desta participação. 

Segundo Silva (1986), a doutrina tecnocrática teria seu início com Saint

Simon e seu desenvolvimento ocorrendo em paralelo à industrialização. Na América, o 

termo tecnocracia teria sido empregado pela primeira vez por W.H.Smyth, em 1919, 

para designar "um novo sistema e uma nova filosofia de governo" (p.1202). 

Lodi (1987) identifica na obra de Henry Varnum Poor sobre as estradas 

de ferro americanas o destaque pioneiro que é dado ao papel do Diretor profissional e 

à separação entre proprietário e administrador (p.21). Da obra de James D. Mooney 

salienta a importância que este atribui ao sfaff por sua "capacidade de gerar idéias que 

tenham valor para a autoridade de linha e a sua habilidade em transmitir essas idéias 

para toda a organização" (p.61). Moon~y encontra antecedentes históricos do papel 

do sfaff nos chefes homéricos que aconselhavam os reis da Grécia, no Conselho de 

Sábios dos reis anglo-saxões (wifenagemot) e na Cúria Romana. 

Gutierrez (1992) encontra em Marx e Engels citações sobre a 

importância dos técnicos e administradores na sociedade moderna. 

Para Pereira (1981), o conceito de tecnocracia estaria associado a um 

governo de técnicos, ou seja, um sistema político onde estes assumiriam o poder. E, 

pela não validação deste poder pela vontade popular, opor-se-ia à democracia. Assim, 
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opta pelo termo tecnoburocracia, afirmando que este não possui as conotações 

ideológicas positivas do anterior. 

Em estudo sobre a tecnocracia no Brasil, Silva (1991) destaca a 

crescente divisão do trabalho na fase do capitalismo monopolista, face ao 

desenvolvimento de novas técnicas de produção. Como conseqüência teria ocorrido 

"a superação da figura do capitalista-gerente e a emergência de um novo tipo de 

trabalhador assalariado, com a precípua função de gerir os recursos humanos e 

materiais das pequenas empresas - trata-se do administrador profissional" (p.16). À 

polêmica entre tecnocracia e capitalismo, este autor identifica duas vertentes de 

pensamento. 

Para uma primeira corrente, por ele denominada corrente tecnocrática, 

representada por autores como Adolf Berle, Gardiner Means, Robert Gordon e Robert 

Larner, o quadro técnico-científico ou tecnocracia, formado pelos administradores 

profissionais e pessoal científico, estaria superando a figura do empresário. Desta 

forma, o saber especializado estaria deslocando o lugar do capital no sistema 

capitalista, configurando então a emergência de uma nova classe social, baseada em 

um novo modo de produção, tecnocrático. Dentre os estudiosos que defenderam esta 

corrente, o de maior destaque foi J.K.Galbraith, criador do termo tecnoestrutura. 

A segunda corrente, baseada nos trabalhos de Maurice Zeitlin, 

contrapor-se-ia à anterior, questionando a ocupação do lugar dos capitalistas pela 

tecnocracia. Na verdade, o que ocorre são novas formas de controle, seja através de 

conglomerados empresariais, associações com bancos, através de fundações ou o 

controle tipo "pirâmide", onde se pode deter o controle efetivo de uma empresa mesmo 



com uma pequena participação direta no capital. Entretanto, esta corrente admite a 

crescente importância que a tecnocracia assume no capitalismo contemporâneo. 

46 

Para efeito deste estudo, interessa investigar as opiniões dos que 

influenciam a tomada de decisão nas empresas, mais especificamente nos bancos, 

para o que utiliza-se o grupo componente da tecnoestrutura, conforme definido por 

Galbraith. Ressalte-se, contudo, o papel fundamental de capitalistas e Estado na 

definição de políticas e estratégias dos bancos privados e estatais, respectivamente. 

3.2.3 Tecnoestrutura dos bancos no Brasil 

Antes de se analisar o papel da tecnoestrutura dos bancos no Brasil, 

deve-se investigar se ela de fato existe. O conceito cunhado por Galbraith, analisando 

principalmente as características do mercado americano, parte da premissa que o 

planejamento das grandes empresas estaria substituindo o mercado, o que teria 

modificado as estruturas de poder nas próprias empresas e na sociedade. Isto seria 

conseqüência, principalmente, da emergência e crescimento da Sociedade Anônima 

(S.A.). 

Uma das causas da ascenção deste grupo denominado tecnoestrutura 

seria então a incapacidade dos empresários de tomar decisões individualmente pela 

falta de conhecimento e informações de todas as áreas - não só da empresa, mas áreas 

do conhecimento tais como finanças, contabilidade, recursos humanos, etc. Desta 

forma, o poder seria transferido a uma inteligência organizada da empresa, constituída 

pelos técnicos, gerentes e altos administradores. 
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Por sua vez, a constituição de uma sociedade anônima tem como 

finalidade a alavancagem do capital dos proprietários das empresas, aumentando 

conseqüentemente a pulverização na participação nos resultados e na própria 

administração. Cabe então questionar ~e há semelhança entre as S.A. brasileiras e as 

americanas. 

Esta questão é tratada por Bethlem (1989) em trabalho onde compara as 

empresas brasileiras e americanas em aspectos como tamanho, controle e poder, 

administração e estrutura, etc. Segundo o autor, dos 278 maiores grupos brasileiros, 

94% são controlados por indivíduos, famílias ou pequenos grupos. Apenas os 6% 

restantes teriam uma distribuição tal do capital que permitiria considerá-los como de 

controle "aberto", onde as grandes decisões estratégicas dependem de acordo entre os 

diversos acionistas (p.172). 

A partir da análise de con~lomerados financeiros no ano de 1982, verificou 

que havia freqüentemente repetição de nomes entre os que ocupavam funções diretoras 

no grupo central e, simultaneamente, nas empresas comandadas. Este tipo de arranjo 

organizacional invalidaria a liberdade operacional das unidades, caracterizando o que 

Druckerl5 denominou descentralização simulada. 

Na situação atual do sistema bancário, a crescente participação dos 

grupos financeiros em empresas do setor produtivo tem conduzido à constituição de 

holding que passa a controlar tanto o banco quanto as demais empresas controladas. 

Assim, é viável a hipótese de que o controle estaria sendo transferido do banco para a 

holding. 

15. DRUCKER, P.F. Management: tasks, responsabilities, practices. Nova York, Harper & Row, 1974. 
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Relativamente a este ponto, Arruda (1987) afirma que as vinculações 

entre bancos e as demais empresas, financeiras ou não, têm modificado os centros de 

decisão. Destaca então: 

"1. As ~mpresas principais, mais dinâmicas e poderosas em cada 
ramo ou subsetor, não têm uma existência individual, mas são controladas 
por outras maiores ou por grupos conglomerais, ou ainda por membros de 
uma mesma família. 

2. Pela mesma razão, elas têm uma autonomia muito limitada e, na 
verdade, estão subordinadas a centros de decisões estratégicas fora ou 
acima delas próprias." (p.65) 

A questão do centro de decisão é fundamental para o estabelecimento 

das linhas de poder nos bancos brasileiros e o papel representado pela tecnoestrutura. 

Em sua pesquisa, Bethlem (1989) utilizou como objeto de estudo as empresas 

financeiras, organizadas em conglomerados, "cujo dados, centralizados no Banco 

Central, estão, por força de lei, disponíveis ao público" (p.183). Entretanto, formas de 

conglomeração tipo "pirâmide" tornam, por vezes, difícil identificar onde estaria 

realmente o centro de poder. Reproduzindo as palavras de Arruda (1987), 

"Fica claro que as empresas, enquanto unidades isoladas nos 
diversos mercados do setor bancário-financeiro, surgem agora como 
entidades abstratas de poder. As entidades concretas, cuja totalidade 
condensa o capital, e o poder gerado por este, sobre as decisões mais 
fundamentais das entidades específicas nos diversos mercados e no próprio 
Estado são os grupos econômico-financeiros e aqueles que os comandam. 
Noutras palavras, o agente dominante do sistema financeiro brasileiro são os 
grandes conglómerados financeiros, uns controlados por famílias, outros por 
sociedades de comando pod~rosas ( ... ). 

Estes grupos, embora sejam a incorporação mais concreta e 
abrangente do grande capital nos tempos atuais, não precisam constituir-se 
juridicamente enquanto tais. Sua existência só é real nas esferas 
econômico-financeira e política. Para a lei, eles não existem e, portanto, dela 
estão protegidos." (p.72) 
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Embora seja uma árdua tarefa percorrer as possíveis interligações na 

identificação da linha de poder nos bancos, pode-se identificar os principais 

controladores dos maiores bancos nacionais. Assim, exemplos de bancos controlados 

por famílias seriam o Itaú (família Setúbal), Unibanco (família Moreira Salles), Boavista 

(família Paula Machado), BCN (família Conde), Bradesco (família e herdeiros de Amador 

Aguiar), Real (família Andrade Faria), M~rcantil de São Paulo (família Bueno Vidigal), etc. 

Como exemplo dessas complexas relações: 

(a) Unibanco - controlado por E. Johnston Administração de Bens e Empresas e pela 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM, ambas controladas pelo grupo 

Moreira Salles, apesar da participação de 46% da Mining Corpo (EUA) no capital da 

CBMM. Após a constituição como Banco Múltiplo, a participação estrangeira ficou 

dividida entre o The Dai Ichi Kangyo Bank (Japão), com 11,72 %, o Commerzbank AG. 

(Alemanha), com 10,17%, e Security Pacific National Bank (EUA), com 2,63%. (Minella, 

1994, p.10 apud Gazeta Mercantil, 9/2/90, p.25) 

(b) Bradesco - a Cia. Comercial Café São Paulo e Paraná (CCSPP) detêm 42% das 

ações ordinárias, com direito a voto, e 15% pertencem à Funcação Bradesco. 

Entretanto, o controle da CCSPP é dividido entre a Nova Cidade de Deus Participações 

S.A, com 18%, a Fundação Bradesco, com 20%, a Copa Empreendimentos e 

Participações S.A, com 38%, e a família Aguiar com 24%. A Nova Cidade de Deus, 

contudo, é controlada pelos principais diretores do Bradesco, 63%, e pela Fundação 

Bradesco, com 37%. (Arruda, 1987). 

(c) Itaú - a Investimentos Itaú S.A possui 52% das ações votantes, 20% pertencem à 

Itaú Seguros, 8% à Sociedade Financeira Portuguesa e 6% à Fundação Itaubanco. A 
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Investimentos Itaú tem a Olavo E. Setúbal S.A. como acionista individual majoritário, 

com 12%, que, por sua vez, tem 34% de suas ações controladas por Olavo Setúbal e 

28% pela Setir S.A. Ainda mais, a família Setúbal detêm o controle acionário da Setir. 

(Arruda, 1987) 

(d) Real - o capital social do banco comercial está, na maioria, dividido entre a Real S.A. 

Participações e Administração, com 27%, e o Consórcio Real Brasileiro de 

Administração, também com 27%. Estas duas empresas são controladas por empresas 

de representação pertencentes a Aloísio de Andrade Faria. 

Estes bancos estariam, assim, mais próximos de uma estrutura de 

empresa familiar, onde os processos sucessórios são ainda ameaças ao desempenho 

da empresa. Bethlem (1989, p.138) afirma que apenas as firmas governamentais têm 

administração profissional e, no setor bancário, apenas o Unibanco, à época presidido 

por Roberto Bornhausen, apresenta a profissionalização da administração de topo. 

Contudo, apesar da profissionalização da alta administração, nota-se que a família 

Moreira Salles mantém o poder de conduzir as estratégias e articular as trocas de 

comando do banco. (Exame, 17/8/94, p.73). 

Retornando à pesquisa de Bethlem, no tópico relativo à democratização 

do capital, duas das conclusões devem ser destacadas. Segundo ele, nas empresas 

brasileiras de maior tamanho, um indíviduo ou um pequeno grupo - às vezes, por meio 

do controle da holding - detêm o controle acionário. Ainda, é o controlador quem 

determina os preços de transferência de serviço entre empresas do mesmo grupo, 

distorcendo a rentabilidade dos negócios. 
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As empresas financeiras, contudo, sofrem rigorosos controles pelo Banco 

Central. Mesmo que as transferências venham a ocorrer de forma clara nestas 

empresas, é provável que o controle dos direcionamentos estratégicos seja mantido pelo 

grupo controlador. 

Diante deste quadro, deve-se questionar se existe uma tecnoestrutura nas 

empresas nacionais, mais especificamente, nos bancos particulares. Existe uma 

separação entre propriedade e direção? 

Da comparação com as empresas americanas, Bethlem conclui: 

"Grande número de pessoas - entre elas, diretores de empresas 
importantes - imagina empresas brasileiras, principalmente as grandes, com 
estrutura parecida com a das corporações americanas. Nada é menos 
verdadeiro que is~o. 

A grande diferença é a separação, na empresa americana, da 
função propriedade da função administração. 

Isso ocorre, antes de qualquer outra razão, pelo fato de não haver 
dono na maioria esmagadora das grandes empresas americanas. ( ... ) as 
grandes empresas brasileiras têm dono, e este exerce simultaneamente as 
funções de proprietário e dirigente." (p.175) 

Diante do exposto, discussões sobre tecnoestrutura em empresas 

brasileiras demandam necessariamente ressalvas relativas tanto à existência quanto 

à própria importância deste grupo nas decisões e estratégias. 
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3.3 Competitividade no setor t:Jancário 

3.3.1 O conceito de competitividade 

A leitura diária de jornais e revistas provoca a associação do termo 

competitividade a um produto ou linha de produtos e sua possibilidade de ser bem

sucedido na conquista ou manutenção de mercado. Práticas como redução de preços 

ou diferenciação - seja pela qualidade, pelo design ou qualquer outro fator - são 

freqüentemente citadas como necessárias para tornar um produto mais competitivo. 

Entretanto, deve-se notar que o conceito de competitividade tem evoluído ao longo do 

tempo, sendo hoje utilizado de forma diversa para um contexto de produto, de empresa, 

ou mesmo de país. 

De fato, a competitividade de uma empresa não é o resultado da adição 

das parcelas representadas por seus produtos e serviços. A sinergia e a entropia 

presentes no processo produtivo podem ocasionar mudanças significativas no somatório 

destas parcelas. O equilíbrio financeiro e a eficiência administrativa tampoyco estão 

associados, de forma linear, a uma liderança de custos ao nível de produtos. 

Dentro de uma perspectiva histórica, o paradigma da competitividade tem 

sofrido transformações que lhe conferiram uma maior abrangência. A partir das 

inovações surgidas com a Revolução Industrial, as empresas passaram a se constituir de 

modo a utilizar intensamente as tecnol<j>gias desenvolvidas, dentro de áreas cada vez 

mais delimitadas de atuação. Já no início do século XX, se segmentavam em indústrias 

de aço, de automóvel, do petróleo, etc. A competição se localizava internamente aos 

setores produtivos. Não havia, basicamente, atividade empreendedora, mas uma 

disputa por mercado e lucro dentro das faixas específicas de cada setor, considerados 
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os limites naturais da atuação negociai das empresas. Vivia-se a era da produção em 

massa (Ansoff, 1984) que, com os Estados Unidos à frente, começava a se firmar. 

o objetivo principal era oferecer produtos simples a um preço inferior ao 

da concorrência. O crescimento da escala de produção permitia uma constante redução 

no custo unitário das mercadorias. Dentro deste contexto, as teorias da administração 

científica, introduzidas por Taylor, encontravam campo fértil para se disseminar. 

No campo político, a ideologia liberal predominava, conferindo à empresa 

privada a responsabilidade e a primazia no desenvolvimento de um país. Ao governo, 

cabia a polícia e a justiça. 

O símbolo desta era foi o modelo T, da Ford americana, que vendeu 15 

milhões de unidades em 18 anos, popularizando o automóvel. A produção em série ou 

linha e a escala permitiram uma redução dos custos, facilitando o acesso de uma maior 

faixa da população ao veículo. 

Entretanto, a afluência a que foi conduzida a sociedade, modificou hábitos 

e costumes, e a diferenciação tomou-se o novo eixo da competição. Uma orientação 

para o marketing era necessária e a compreensão e o atendimento das demandas 

individuais, uma imposição. Com a proximidade da " Guerra Mundial, novas tecnologias 

impulsionaram a criação de indústrias que nelas se apoiaram. A disputa que outrora se 

limitava às indústrias de um determinado setor, passou a englobar novos atores, 

representados pelas firmas que traziam soluções alternativas ou substitutas. Mais que 

isso, novas necessidades foram criadas e atendidas pelas empresas da geração 

tecnológica que despontava. 
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Paralelamente a estas mudanças na divisão de forças entre as indústrias, 

uma nova questão começava a surgir. A obsessão pelo lucro impediu que as empresas 

notassem a mudança na sociedade e nos seus valores. A idolatria ao então símbolo 

maior do capitalismo - a empresa privada - sofria uma mutação para a quase rejeição. A 

pressão dos trabalhadores por melhores condições de segurança, dos consumidores e 

do governo, através de mudanças na legislação, trouxeram à tona a importância das 

influências externas. A fumaça, que antes indicava o progresso, passou a ser vista 

como poluição e causadora de doenças. Ou, conforme Ansoff (1981, p.53) "( ... ) tudo 

isso mostrou que a empresa estava perdendo sua imunidade às influências externas e 

sua posição privilegiada como principal instrumento de progresso sociaL" As 

organizações começaram a compreender a importância do ambiente. 

A competição passou a exigir um escopo mais abrangente da análise. Da 

comparação com a guerra e a terminologia dos meios militares, os estudiosos da 

administração importaram o conceito de estratégia, usado "com o intuito de incutir nas 

empresas uma nova perspectiva de futuro, através do conhecimento de onde e como 

expandir sua atuação e melhorar seu desempenho." (Motta, 1991, p.84) A 

competitividade de seus produtos não mais se refletia, inequivocamente, no sucesso da 

companhia. 

A crescente importância da responsabilidade social das empresas, 

associada à introdução acelerada de novas tecnologias, produziu uma transformação na 

formulação estratégica que então se aplicava. Além desses fatores, a dificuldade em 

lidar com as projeções realizadas a partir de análises quantitativas e a necessidade de 

se associar a questão estratégica ao planejamento, produziu na metodologia a inclusão 

de novas formas de tratamento para antecipação das mudanças, a partir da çonstrução 

de cenários ou futuros alternativos. Surgia o planejamento estratégico. 
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Embora embutido da percepção dos efeitos da ambiência externa e a 

reduzida influência da empresa sobre a mesma, o planejamento estratégico considerava 

possível um domínio ou controle, ainda que parcial, dos fatores externos. Projetava o 

foco principal da análise estratégica à ambiência, em prejuízo da implantação e do 

controle das atividades. 

A crise do petróleo na década de 70 trouxe aos administradores a 

sensação de perda de controle e a percepção de que o planejamento estratégico era 

incapaz de lidar com as rupturas e a dinâmica produzidas por mudanças cada vez mais 

velozes e radicais. A formulação e a resolução dos problemas tornaram-se quase que 

simultâneos, exigindo que as empresas preparassem seus planos e suas estruturas 

dotadas da flexibilidade necessária para se posicionarem competitivamente e 

enfrentarem os desafios sem perder de vista sua missão, objetivos e metas. 

De qualquer forma, o planejamento estratégico tornava-se 

progressivamente desacreditado. A confusão deste conceito com o de planejamento a 

longo prazo fez com que o instrumental racional-analítico continuasse a ser utilizado, 

erroneamente, em substituição à dimens~o estratégica. 

o termo gerência - ou administração - estratégica foi introduzido como 

forma de resgatar a perspectiva de adaptabilidade organizacional às transformações 

ambientais, desgastada pela má compreensão do arcabouço conceitual e da prática 

imperfeita do planejamento estratégico, e para fazer face às necessidades da 

administração em lidar com um contexto hostil e instável, onde as mudanças ocorrem a 

alta velocidade. Conforme a definição de Motta (1991, p.91): 

liA gerência estratégica recupera, restitui e reforça a idéia de 
global idade na perspectiva organizacional. Amplia o pensamento estratégico 
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para as áreas funcionais, ajudando assim a eliminar ou diminuir: (1) a visão 
segmentada e setorial na criação do futuro organizacional; (2) a perspectiva 
inadequada de se ordenar níveis de estratégia por níveis hierárquicos 
administrativos; (3) a ênfase burocrática no sistema de planejamento." 

Dentro da perspectiva da administração estratégica, Digman (1986) divide 

em quatro níveis principais as questões e contextos a serem analisados: 

(a) Função social: refere-se à missão, ao propósito, ao papel que a organização 

desempenha na sociedade e a seu relacionamento com indivíduos ou outras 

organizações que com ela interagem, tais como acionistas, clientes, fornecedores e o 

governo. 

(b) Corporativo: este nível relaciona-se à constituição do porttolio, à definição das áreas 

negociais onde se pretende atuar. 

(c) Unidade de negócio: refere-se ao marketing e à análise da concorrência e do 

ambiente competitivo dentro dos segmentos negociais que compõem o portfolio, em 

geral, de uma corporação. 

(d) Funcional/Operativo: relaciona-se à eficiência e efetividade das unidades de negócio, 

envolvendo as funções e operações relativas ao projeto, confecção, distribuição, etc., 

de um produto ou serviço. 

Para a análise de competitividade da empresa moderna, todos estes 

níveis devem ser considerados. Da ótica simplista da diferenciação pelo custo, presente 

no início do século, ao crescimento das corporações e diversificação do porttolio, a 

competitividade perdeu a relação única com o produto, passando a incorporar a visão 

estratégica. Para uma empresa ser competitiva hoje - conforme a definição implícita de 

ser bem-sucedida frente à concorrência - ela deve saber quando partir para a disputa por 

mercado e quando recuar, quando crescer ou contrair-se, quando inovar, diversificar, 

enfim, como proceder frente às modificações conjunturais ou estruturais do ambiente. 
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Ser competitiva em tempos de turbulência é, antes de mais nada, sobreviver às 

adversidades. 

A arte da guerra expandiu-se, ao longo deste século, dos limites restritos 

dos generais para os administradores e planejadores das organizações. Desde o fim da 

hegemonia do modelo T, da Ford, o poder vem migrando das empresas para os clientes, 

para o mercado. Desta forma, conhecer a si e ao inimigo insere-se, cada vez mais, nas 

premissas do sucesso empresarial. A liderança no custo total toma-se um mero 

elemento no âmbito de uma estratégia maior. Não uma estratégia limitada às 

perspectivas do ambiente concorrencial da empresa, mas que contemple a análise das 

variáveis e incertezas exógenas à indústria. 

3.3.2. Percepções sobre o conceito de competitividade 

o conceito de competitividade tem uma característica de atualidade, de 

situação presente. Entretanto, os modelos de análise, em geral, avaliam a 

competitividade de uma empresa ou setor pelo que já ocorreu, através da análise dos 

balanços, resultados contábeis, exporta~ões, etc. 

Conforme Kupfer (1991, p.4), "a competitividade ainda é um conceito 

virtualmente indefinido". Largamente utilizado na literatura administrativa, carece ainda 

de uma estabilidade conceitual que vise a tomar explícito seu significado e aplicação. 

Segundo assevera Haguenauer (1989): 

"( ... ) a noção de competitividade não é apreendida da mesma 
forma pelos vários autores. As diferenças resultam de bases teóricas, 
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percepções da dinâmica industrial e mesmo ideologias diversas e têm 
implicações sobre a avaliação da indústria e sobre as propostas de políticas 
formuladas" (p.1). 

Em artigo que busca explicitar este conceito, Mariotto (1991) relaciona sua 

atual popularidade à preocupação dos I=stados Unidos com o declínio de seu poderio 

comercial no mundo - manifestado pela queda na participação de seus produtos no 

mercado mundial -, e pelas novas realidades do comércio internacional - a emergência 

dd Japão e dos Tigres Asiáticos, liberalização do Leste Europeu e a redução 

internacional da ajuda ao Terceiro Mundo. No Brasil, a emergência das discussões 

sobre competitividade estaria ainda relacionada à ascenção de um governo de 

orientação liberal, que trouxe junto a defesa do livre mercado. Uma revisão da 

literatura administrativa permite identificar com clareza a importância que a questão da 

competitividade internacional de suas indústrias representa para um país. 

Embora largamente utilizado para analisar a competitividade sob o ponto 

de vista de um país, objeto de investigação por excelência da economia, o foco da 

discussão neste trabalho é a empresa e sua "capacidade de ser bem-sucedida em 

mercados em que existe concorrência"(Mariotto, 1991, p.38). Pode-se utilizar como 

referência o que Albuquerque (1992, p.18) denomina níveis de competitividade, isto é, a 

análise de competitividade pode se dar em níveis de abrangência diferenciados e 

complementares: empresa-indústria-nação. 

Outros autores têm estudado o tema estabelecendo diferentes 

correlações, tais como marketing, recursos humanos e informação. Discutindo a ligação 

entre o marketing e a competitividade, Toledo e Silva (1992) retornam ao sentido da 

palavra na biologia, traduzindo competitividade como "a capacidade de luta pela 

sobrevivência de um indivíduo ou ~rupo" e, aplicada ao ambiente empresarial, 
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entendem a competitividade de uma empresa como "a utilização de seus recursos e 

capacidades distintas, de modo a proporcionar-lhe um desempenho superior ao de seus 

concorrentes na indústria, com referência aos atributos considerados de valor pelo 

consumidor-alvo" (Toledo e Silva, 1992, p.187). 

Destacando a importância da gestão de recursos humanos como fator de 

competitividade empresarial, Albuquerque (1992) condena o entendimento da 

competitividade como referente ao desempenho, em termos de participação de mercado 

de uma empresa ou de um conjunto de empresas, ou quanto à sua eficiência técnica, 

resultado de indicadores internos, tais como os de produtividade. Segundo este autor: 

"Essas abordagerlS pecam por não considerarem o caráter 
essencialmente dinâmico do fenômeno da competitividade e por não 
considerarem que desempenho no mercado e eficiência técnica resultam de 
experiências acumuladas e de estratégias competitivas anteriormente 
utilizadas, levando em conta o contexto ambiental no qual a empresa estava 
inserida" (p.17). 

No mesmo artigo, considera a competitividade como "a capacidade da 

empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam obter e 

manter, a longo prazo, posição sustentável no mercado" (Albuquerque, 1992, p.18). 

Esta conceituação coloca a competitividade como algo intrínseco à empresa, ligada à 

sua capacidade concorrencial, de gestão e de formulação de estratégias coerentes. 

Freitas e Lesca (1992), ao discutirem a importância da informação e do 

conhecimento como elementos de vantagem concorrencial, agregam ao conceito de 

competitividade o adjetivo durável, afirmando que a "competitividade objeto deste estudo 

não é aquela que se pode constatar nos resultados de exercícios passados; a 

preocupação aqui é com a competitividade de exercícios futuros: como fazer para 
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marcar novos pontos face à concorrência? Prefere-se, por essa razão, falar de 

capacidade de competitividade" (Freitas e Lesca, 1992, p.92-3). 

Pela utilização do termo capacidade de competitividade apreende-se a . 
preocupação destes autores em distanciar o entendimento que fazem do conceito das 

características passadas das empresas, baseadas no desempenho, buscando antes 

uma análise estrutural. Assim, prosseguem definindo a empresa competitiva como 

"aquela capaz de se manter de forma voluntária num mercado concorrencial e evolutivo, 

realizando uma margem de autofinanciamento suficiente para assegurar a sua 

independência financeira e os meios necessários à sua adaptação." (p.93) 

3.3.3 A utilização de indicadores de competitividade 

o debate relativo à construção e utilização de indicadores de 

competitividade pode, igualmente, revelar aspectos importantes à compreensão do 

conceito. Note-se, contudo, que não foi possível identificar metodologias que 

disponibilizassem estes indicadores para o setor terciário ou de serviços no Brasil, mas 

apenas para o setor industrial. Dentre essas, serão discutidas a metodologia do 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -, os estudos da 

CNI- Confederação Nacional da Indústria e o texto de Bonelli, Fleury & Fritsch (1994). 

Em 1993 o SEBRAE, em conjunto com o lEI/UFRJ, procedeu à elaboração 

de um sistema de indicadores de competitividade aplicáveis às micro e pequenas 

empresas industriais nacionais. A importância deste sistema é destacada na introdução 

do trabalho: 
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"Tem sido uma preocupação no segmento empresarial a 
montagem de um sistema de indicadores capaz de monitorar o desempenho 
geral da empresa em seu feio ambiente e verificar se suas estratégias 
competitivas são adequadas. A partir daí, a empresa teria condições de 
estabelecer formas ágeis de comparação de sua própria evolução no tempo 
e de sua posição em face dos concorrentes." (p.9) 

Para a elaboração dos indicadores, formulou-se relação com diversos 

parâmetros que, submetidos a pesquisa através de questionário junto às MPEs - micro e 

pequenas empresas-, receberam tratamento estatístico e priorização, onde a opinião de 

empresas de melhor performance foi destacada. Ao final, a lista ficou com 16 

indicadores relativos a quatro itens, quais sejam, produção e tecnologia, recursos 

humanos, relacionamento com clientes e fornecedores, utilização de informações e 

gestão financeiro-contábil. 

Através da construção dê faixas de pontuação para os indicadores, a 

metodologia habilita considerar também indicadores qualitativos, embora a 

determinação das faixas dependa de uma constante atualização dos parâmetros 

assumidos. Assim, indicadores tais como "utilização de técnicas de organização da 

produção e instrumentos de controle gerencial financeiro-contábil" dependem do estado-

da-arte das teorias administrativas. 

A perspectiva do sistema é permitir a análise da posição relativa em 

termos de competitividade pelas MPE, internamente aos setores em que atuam. 

Entretanto, são propostas correções para permitir comparação da competitividade inter-

setorial. 

No trabalho da CNI (1988) define-se competitlvidade como "promoção de 

maior eficiência e produtividade" (p.13). São estabelecidos dois grupos de indicadores: 
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(a) medida de inserção no mercado mundial, compreendendo crescimento das 

exportações e participação relativa no volume do comércio mundial, entre outros. 

(b) medida de eficiência da utilização de recursos, englobando produtividade de mão-de

obra, retorno de capital, indicadores de crescimento e nível de atividade, investimento 

em tecnologia. 

o estudo trata da questão da competitividade industrial a nível nacional, e 

não de empresas. Para tanto, sugere um roteiro de mudanças contemplando políticas 

tecnológica, comercial e de financiamento. 

Em outra série de estudos relacionados (1991 e s/d), a Confederação 

utiliza, entre outros parãmetros, o modelo de Porter da rivalidade ampliada para avaliar 

as forças de competição presentes nos diversos gêneros da indústria brasileira, incluindo 

na ,metodologia uma força adicional, relativa à potencial entrada de mercadorias 

importadas. Os resultados representaram a avaliação de 699 dirigentes empresariais 

que responderam a questionário de pesquisa entre fevereiro e março de 1991. 

No ano de 1992, o estudo não avaliou os impactos daquelas forças 

competitivas mas, relativamente ao assunto competitividade, incluiu questões sobre 

fatores de competitividade e capacidade competitiva futura nos questionários da 

pesquisa. 

Em artigo sobre trabalho elaborado no âmbito do projeto Indicadores de 

Competitividade, do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

Bonelli et ai (1994) comentam que lia nova política industrial brasileira, implementada a 
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partir de 1990, tem como objetivo principal a busca da competitividade internacional 

como estratégia empresarial básica". (p.3) 

É importante destacar néste momento as observações dos autores a 

respeito das análises competitivas. Considerando os modelos iniciais, baseados em 

custos, lucratividade e produtividade - influência dos paradigmas tayloristas de eficiência 

técnica -, e a posterior incorporação do conceito de diferenciação e organização da 

produção - pelo avanço das firmas japonesas no mercado internacional, com produtos 

diferenciados, alta qualidade e preços competitivos - argumentam que permanece 

contudo o dilema de escolha entre eficiência e outras dimensões da estratégia 

competitiva. Deste contexto, relatam as seguintes conclusões : 

"A primeira é a conclusão, relativamente trivial, mas importante, de 
ser a análise do desempenho competitivo de firmas necessariamente 
multidimensional. A segunda diz respeito às organizações precisarem fazer 
opções claras pelas dimensões que desejam priorizar, mesmo que em alguns 
casos isso represente a necessidade do sacrifício de outras dimensões 
relevantes a priori. Finalmellte, a de que essas dimensões variam conforme 
a indústria ou o segmento industrial no qual a empresa atua." (p.4) 

No momento de proporem indicadores de desempenho e dimensões 

competitivas, a abordagem destes autores vem sintonizar-se com os trabalhos sobre 

controle estratégico. Observe-se a afirmação a seguir: 

"Parece não haver dúvidas sobre a montagem de um sistema 
multidimensional de monitoramento do desempenho competitivo de 
determinada firma ser um processo hierárquico envolvendo a priorização das 
dimensões competitivas pelos gerentes de topo, assim como a seleção pelos 
gerentes operacionais de indicadores adequados para motivar os 
funcionários e monitorar o desempenho operacional em direção às 
dimensões competitivas escolhidas." (p.13) 

A questão da priorizaç~o das dimensões competitivas citadas está 
I 

diretamente relacionada às estratégias selecionadas pelas empresas. Esta referência 
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pode ser também percebida nos artigos de Kaplan & Norton (1992,1993) e Kaplan 

(1994)16 sobre o balanced scorecard. Segundo esta metodologia, tão importante quanto 

a escolha de estratégias é a definição de parâmetros que permitirão acompanhar seu 

cumprimento, pois nestes ~staria o "segredo" da companhia. Assim, um objetivo 

estratégico de atender bem os clientes necessitaria ser explicitado através de 

indicadores que o tomassem claro: o que entendemos por atender bem? quem são 

nossos clientes? 

Para o setor bancário, os indicadores tipicamente utilizados para análises 

são aqueles de cunho financeiro. Assim podem ser apontados: ativos totais, receitas 

totais, capital, retomo sobre capital e sobre ativos, eficiência, produtividade, 

desempenho, etc. No Brasil, são mais freqüentes as listagens com as posições 

relativas dos bancos, geralmente os maiores bancos, tal como encontradas em Maiores 

e Melhores (Exame), Quem é quem em Visão, Balanço Anual, entre outras. Outros 

estudos, que analisam o setor em maior profundidade como os da Conjuntura 

Econômica (Fundação Getúlio Vargas - RJ) e Perfil de Bancos Comerciais, da Austin 

Asis, não pretendem estabelecer indicadores de competitividade. Ainda neste grupo, a 

nível internacional destacam-se os ranking produzidos pelas revistas The Banker e 

Business Week. 

Esses indicadores, embora permitam aprofundar estudos relativos à 

estrutura competitiva da indústria bancária, não são capazes de abarcar aspectos 

qualitativos e de fundamental importância, tais como credibilidade, nome, políticas e 

estratégias, especialização dos recursos humanos, e toda uma ampla gama de outros 

16. Ver ainda Vitale, M.; Mavrinac, S.C.; Hauser, M. New process/financial scorecard: a strategic 
performance measurement system. Planning Review, v.22, n.4, p.12-l6,44, july/aug.1994; e também 
ECCLES, R.G. The performance measurement manifesto. Harvard Business Review, v.69, n.l, p.131-137, 
jan./feb. 1991. 



65 

ativos intangíveis, mas fortes sensibilizadores na análise da capacidade de competição 

dos bancos. 

Deve-se ainda observar a dificuldade, e fazer as devidas ressalvas, à 

aplicação daquelas medidas de competitividade a diferentes países. Uma típica medida 

de eficiência funcional ((lucro líquido por funcionário X ativos por funcionário )/100) 

apresenta resultados decepcionantes para os bancos brasileiros, sem que isto 

represente proporcionalmente uma queda na rentabilidade. E mais importante, conforme 

observa Hirtle (1991, p.46), a utilização de medidas de competitividade baseadas em 

tamanho, lucratividade, produtividade e capitalização, não incorporam a capacidade de 

inovação, o nível de sofisticação tecnológica ou outros fatores relacionados ao potencial 

"humano" da organização. São bons indicadores retrospectivos, relativos ao passado, 

sem serem contudo capazes de fornecer sinalizadores de um sucesso futuro. 

Desta forma, cabe destacar dois trabalhos pioneiros, produzidos pelas 

publicações Financiai Weekly (FW) e Euromoney. 

o primeiro deles, produzido pela revista americana FW em 1991, 

considerou para a relação apenas os melhores bancos americanos. Na análise, foram 

utilizados indicadores tradicionais ajustados através de elaborados cálculos financeiros. 

Observe a descrição de um dos indicadores, de patrimônio líquido ajustado dividido por 

ativos: 

" 'Adjusted equity/assets' means reported tangible equity less 60% 
of non-performing assets and loans 90 days past due and still accruing; less 
30% of performing Third World debt, 15% of high-risk real esta te loans, 10% 
highly leveraged transaction loans and 1% of ali other performing loans and 
reserve. "(p.32) 
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A importância desta metodologia está, contudo, na incorporação de 

ponderações do mercado acionário, o que permitiria alguma abrangência dos aspectos 

qualitativos!7 . 

Mas, certamente, o principal esforço na construção de indicadores de 

competitividade na indústria ~ancária foi realizado pela publicação inglesa Euromoney. 

Em artigo de dezembro de 1990, a revista publicou uma relação com os 

100 melhores bancos do mundo, conforme metodologia de avaliação por ela 

desenvolvida: " 'Best' ís a concept that ís hard to define. But there are obvíous 

attributes that few would quíbble wíth ín a possíble definítíon". E, após listar uma série de 

indicadores tradicionais como lucratividade, retorno sobre patrimônio, e outros, 

prossegue: 

"But one year's results tell only half the story. There are other less 
tangíble factors - the qualíty of the bank's eamíngs, íts strategy, íts 
organísatíonal strengths - whích cannot easí/y be measured." (p.22) 

Como inovação, esta metodologia utilizava-se, além dos indicadores 

tradicionais anteriormente citados, uma abordagem qualitativa da competitividade, 

segundo a qual foram processados o julgamento de analistas sobre cinco tópicos: 

• estratégia (strategy) , descrita como a posição competitiva do banco e o sucesso de 

suas políticas de expansão e aquisição; 

• qualidade das receitas (qualíty of eamíngs) , referente àquelas relativas aos dois anos 

anteriores; 

17. A este respeito ver Stewart (1991, p. 50), relativamente ao uso do q de Tobin (rateio entre o valor de 
mercado de uma companhia - valor de mercado das ações vezes o número de ações - e o valor de reposição 
de seus ativos físicos), que seria uma medida alternativa para se avaliar "ativos invisíveis". 
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• defensividade (defensíveness) , ou como um banco enfrenta as forças negativas da 

economia internacional, mudanças nas taxas de juros e as flutuações da moeda; 

• ambiente operacional (workíng envíronment) , ou como um banco lida com a 

legislação governamental doméstica, a política de impostos e os procedimentos 

contábeis; 

• interesse dos acionistas (concem for shareholders) , relativo à forma como um banco 

vê e se relaciona com seus investidores. 

Outro fator utilizado na construção do rankíng, ponderado junto aos 

atributos qualitativos, foi a pontuação conferida por três agências especializadas em 

análise de risco das instituições financeiras: Moody's, Standard & Poor's, ISCA. 

Para a pontuação final, os aspectos quantitativos tiveram 50% de peso e 

os qualitativos os 50% restantes. 

Esta metodologia, contudo, não foi capaz de antecipar resultados 

negativos no exercício seguinte de bancos listados entre os melhores do mundo. Entre 

esses, é importante destacar o caso do Wells Fargo, número 6 na relação, que teve sua 

rentabilidade impactada pela deterioração do mercado imobiliário da Califórnia - o que 

certamente não seria possível antever pela metodologia da revista. 

A Euromoney continuou a produzir este ranking por mais dois anos 

consecutivos, nas publicações de janeiro de 92 e fevereiro de 93, interrompendo deste 

então. 
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3.3.2 Análises de competitividade no setor bancário 

A aplicação do conceito de competitividade, segundo a metodologia de 

Porter (1991)18, ao setor bancário, permite a identificação das seguintes forças que 

dirigem a concorrência, em um sentido mais amplo por ele denominado rivalidade 

ampliada: 

(a) Ameaça de entrada (entr~ntes potenciais) 

Dentro do atual contexto da indústria, pode-se classificar neste item as 

diversas organizações que, a partir da reordenação do sistema bancário iniciada com a 

criação da figura do banco múltiplo, obtiveram permissão para instalar seu próprio 

banco, a exemplo de corretoras de valores, lojas de departamentos, empresas de 

aviação, entre outras. 

Uma segunda ameaça pode ser antevista dentro das possíveis reformas 

do sistema bancário, que hoje se discute no Congresso Nacional, com a facilitação para 

que bancos estrangeiros se instalem no país, sob a forma de reciprocidade, participação 

em bancos nacionais ou pela aquisição de bancos estaduais privatizados. Esta, talvez 

mais crítica, acirra a disputa entre bancos nacionais, acostumados ao lucro fácil advindo 

da inflação e dos juros elevados, com ativos e capital em moeda fraca, e os potenciais 

entrantes estrangeiros, oriundos de ambientes onde a alta produtividade é responsável 

pela rentabilidade e a moeda contábil é forte e estável. 

18. Conforme ressalva feita a seguir, Porter não considera o setor bancário como uma indústria, no sentido 
que utiliza o termo. Entretanto, extrapola-se aqui esta ressalva, tomando por base diversos trabalhos 
produzidos desta forma, a exemplo de Quintão (1987) e de Ellert et ai (s/d) 
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Os bancos estrangeiros possuem maior capacitação tecnológica que os 

bancos nacionais, ainda que estes tenham investido bastante em informática. Os 

investimentos, contudo, privilegiaram as atividades de retaguarda, significativas em 

ambientes de inflação elevada, mas de reduzido impacto em um cenário onde a 

proximidade e as interfaces com os cliente são fundamentais. 

Importante para a análise da ameaça de entrada de novos participantes 

são as barreiras de entrada no setor, sejam elas restritivas (regulamentos, leis) ou 

econômicas. Neste sentido, a regulamentação do sistema bancário brasileiro tem sido 

objeto de pressões por parte dos órgão patronais (Fenaban, ASSC, etc.) visando a 

manutenção das restrições à atuação de bancos estrangeiros no país. 

(b) Pressão dos produtos substitutos 

O desenvolvimento de novos instrumentos de intermediação financeira ou 

o surgimento de organizações não financeiras mas com uma atuação semelhante - como 

foi o caso das financeiras no final da década de 50 - se enquadram neste item. 

A internacionalização da economia e um esperado sucesso no combate à 

inflação podem exigir mudanças radicais no perfil negociai dos bancos comerciais, 

propiciando a entrada de produtos substitutos. 

As atividades dos correios e casas lotéricas, em muitos casos, já 

representam uma pressão para os bancos, uma vez que se beneficiam da capilaridade 

da rede e da multiplicidade de pontos de atendimento para a disponibilização de 

produtos e serviços. Comercializando títulos de capitalização e recebendo o pagamento 
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de contas públicas (luz, gás, telefone, etc.), dividem com os bancos de varejo um 

rentável mercado. 

Novas tecnologias podem igualmente permitir a entrada de produtos 

semelhantes àqueles já oferecidos ou "lesmo modificar os paradigmas do setor. Neste 

caso, deve-se observar como exemplo a tecnologia EDI (Eletronic Data Interchange) que 

permite a empresas detentoras de know-how em informática e comunicação de dados 

promoverem a transação financeira, através da constituição de RVAs (Redes de Valor 

Agregado), passando para o banco apenas a função de clearing (compensação) do 

sistema. 

(c) Poder de barganha dos clientes 

Até a criação do Real em julho de 1994, não existia uma grande 

preocupação em conseguir compradores para os recursos, pois o Governo 

freqüentemente absorvia todo o estoque disponível para refinanciar suas dívidas. Este 

cenário, contudo, vem sendo substituído pela necessidade de se aumentar a oferta de 

crédito, face às rígidas políticas monetária e fiscal atuais, que buscam o equilíbrio das 

contas públicas. Desta forma, encontrar e selecionar tomadores de crédito toma-se 

uma atividade vital para os bancos. 

A concentração dos clientes que compram grandes volumes de fundos 

dos bancos, a recente necessidade de tarifar os serviços frente à queda dos ganhos no 

float, e a criação de bancos múltiplos por grandes empresas comerciais e industriais são 

fatores que tendem a aumentar o poder de barganha dos clientes frente aos bancos, 

impactando em provável queda de rentabilidade nas operações 
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(d) Poder de negociação dos fornecedores 

Ao contrário dos compradores, os fornecedores de recursos aos bancos, 

principalmente de varejo, ainda encontram-se bastante pulverizados e 

conseqüentemente com baixo poder de pressão. Entretanto, segundo Porter (1991, 

p.44), os funcionários também devem ser enquadrados dentro da classificação 

"fornecedores" e, assim, a capacidade de organização deste grupo e o nível de oferta de 

mão-de-obra representam fatores significativos à análise deste item. 

Da mesma forma, fornecedores de equipamentos, recursos materiais e 

instalações também exercem poder de pressão, principalmente quando em situação de 

monopólio. É o caso da Embratel que possui nos bancos seus maiores clientes. 

o movimento que hoje se observa nos diversos setores da economia, e 

também no bancário, de maximização da qualidade dos produtos ou serviços, é a 

expressão da exigência dos fornecedores e dos clientes. 

(e) Rivalidade entre as empresas existentes 

É onde se pode perceber com mais clareza a capacidade competitiva 

individual de uma empresa. Nas forças delineadas anteriormente, as empresas de um 

setor podem promover uma reação em conjunto, organizada ou não, visando garantir as 

taxas de rentabilidade da indústria. Mas, na rivalidade intra-indústria, as forças 

competitivas agem de forma mais evidente e podem ser observadas nas campanhas 

publicitárias, na inovação e modificação dos produtos, e nas garantias oferecidas. 



72 

Para análise deste item diversos aspectos devem ser considerados: (1) a 

estrutura do mercado, relativamente ao número de participantes e a receita total do 

setor, (2) estrutura de custos e influências do ciclo comercial, visto que a rivalidade tende 

a aumentar quando ocorrem contrações econômicas e se os custos fixos são altos em 

comparação aos custos totais, (3) produtos diferenciados - o que é de difícil 

manutenção em bancos - e lealdade à marca, que repercute em elevadas inversões em 

publicidade e promoção. (4) Custo de mudança, ou seja, quais as barreiras econômicas 

ou não econômicas para um cliente se transferir de um banco para outro, (5) estruturas 

de metas dos principais participantes do setor, como por exemplo a pressão dos 

acionistas quanto à rentabilidade nos bancos americanos versus a expectativa de longo 

prazo e comportamento competitivo sobre os bancos japoneses e, por último, (6) as 

barreiras de saída do setor, ou seja, aquelas que ocorrem quando os custos para deixar 

um setor são maiores que para a continuação das operações. Quanto mais elevadas 

estas barreiras, mais provável que os bancos se mantenham operando em mercados 

não rentáveis, pelas dificuldades de saída. 

Sobre este último ponto, ocorrem ainda as denominadas barreiras 

estratégicas de saída. Freqüentemente os bancos praticam overhead compartilhado 

entre negócios atrativos e não atrativos, ou seja, utilizam uma boa rentabilidade de um 

produto para manterem outro menos atrativo. Com isso objetivam manter determinado 

mercado ou cliente. Esta sinergia mantém ambos os produtos em atividade. 

o modelo referencial de Porter é bastante utilizado não apenas para 

análises no setor secundário da economia, como também para serviços. 

Especificamente no setor bancário, diversos estudos têm sido realizados considerando 

as cinco forças do modelo da rivalidade ampliada. Entretanto, o pressuposto básico 

para a utilização do modelo é a existência da indústria, ou seja, segundo a definição de 
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Porter (1991), "o grupo de empresas fabricantes de produtos que são substitutos 

bastante aproximados entre si". (p. 24) 

Porter, contudo, não considera bankíng uma indústria. Segundo afirma a 

Deutsch (1990) em entrevista: 

"The first thíng we have to remember ís that bankíng ís not an 
índustry ín the way I use the termo An índustry ís a group of competitors 
producing similar or substitutable products. Banking is real/y hundreds of 
distinct industries. There is real/y no similarity between gathering retail 
deposíts and making loans to multi-national companies. Those business 
couldn't be more different." (p.22) 

Feita esta ressalva, prossegue : "It's true on an aggregate basis, the 

structural forces driving competitíon ín the bankíng industry are getting stronge;'. (p.22) 

Ou seja, apesar de poder ser denominada uma indústria quando considerada de forma 

agregada, deve-se cuidar para a análise dos diferentes segmentos abrangidos. 

De fato, tomando como exemplo o caso brasileiro, o impacto do Plano 

Real sobre os bancos foi de tal forma desigual que tornou difícil considerar o setor 

bancário como uma indústria. Enquanto pequenos bancos, operando no atacado, 

registraram lucros extraordinários com a estabilização da economia, os bancos de varejo 

tiveram que introduzir uma série de ajustes - aumento de tarifas, serviços, etc. - como 

forma de manter a rentabilidade. 

Este é, entretanto, um caso isolado. Conforme a última citação, é 

provável que, para uma análise em bases agregadas, as cinco forças básicas que 

determinam a estrutura do setor sejam vistas de forma bastante próxima pelos 

diversos atores que interagem com o sistema bancário. 
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4 - Considerações sobre o conceito de competitividade 

4.1 Proposta de modelo referencial para a análise de competitividade 

As metodologias usadas para análise de competitividade podem ser 

classificadas segundo sua forma de utilização e a compreensão intrínseca do próprio 

conceito. 

Deve-se observar que o termo competitividade tem sido largamente 

utilizado sem uma estabilidade conceitual. Sua definição varia segundo o conteúdo 

político do contexto em que é empregado ou a corrente teórica pela qual é analisado. 

Por exemplo, Chudnovsky19 (apud Kupfer, 1991), identificou treze definições de 

competitividade na literatura recente. No contexto político, pode-se introduzir a questão 

da melhora do nível de vida da população para avaliar os efeitos da variação positiva da 

competitividade. Desta forma, a simples concessão de incentivos fiscais à exportação 

poderia melhorar a conquista de mercados internacionais pelos produtos de um país, 

mas não necessariamente sua competitividade. 

A multiplicidade de definições do fenômeno da competitividade levou 

Kupfer a criticar a tendência da literatura recente em "identificá-Ia com algum conjunto de 

indicadores de desempenho ou eficiência industrial em detrimento da busca de 

construção de um estatuto teórico próprio para o conceito" (1991, p.3). 

Em resenha sobre o tema, Haguenauer (1989) organiza a definição de 

competitividade, segundo· sua utilização, em duas categorias: conceito desempenho e 

19CHUDNOVSKY, D., La competitividad internacional: principales questiones conceptuales y 
metodologicas; CEIPOSlMontevideo; mimeo, 1990. 
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conceito eficiência. No primeiro caso, trata-se de uma análise ex-post onde a 

competitividade estaria associada ao resultado de um aumento de participação de 

mercado (market-share). A consideração ex-post teria como principal vantagem a 

facilidade na construção de indicadores. Se definido conforme o conceito eficiência, 

estaria então relacionado aos aspectos estruturais, conduzindo a uma análise ex-ante. 

Neste caso, a análise de competitividade a partir de indicadores deveria pressupor o uso 

daqueles que exprimissem características atuais do campo de análise - sejam produtos, 

empresas ou países - uma vez que o crescimento da participação de mercado seria uma 

conseqüência do aumento da competitividade, e não sua expressão. 

o caráter temporal da análise da competitividade pode ser 

constantemente apreendido na utilização do conceito. Desta forma, um modelo que 

busque explicitar a competitividade deve certamente considerar o tempo como uma das 

variáveis. Transforme-se a questão da temporalidade em um eixo: 

-------l----~) TEMPO 
ex-ante ex-post 

o eixo tempo permitirá compreender de que forma é observado o 

fenômeno, se pela definição de desempenho ou de eficiência. 

Embora trazendo uma luz à compreensão do conceito, a categorização da 

análise em desempenho e eficiência não elimina os questionamentos. De fato, Kupfer 

assevera que "os conceitos de desempenho e eficiência são insuficientes para a 

discussão sobre competitividade, posto que ambos se reduzem à mensuração, em 
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pontos distintos da sequência intertemporal, dos resultados das diferentes estratégias 

competitivas adotadas pelas firmas" (1991, p.8). 

Pelo que foi visto anteriormente, é útil à compreensão do fenômeno da 

competitividade extrapolar os limites da economia. A competitividade está intimamente 

associada a questões de marketing, comunicação e estratégia empresarial, entre outras. 

A emergência de indústrias baseadas em novas tecnologias nos anos 40, o choque do 

petróleo dos anos 70 e os movimentos ecológicos atuais são exemplos de que o foco de 

análise não pode se limitar a uma empresa ou a seus concorrentes diretos. 

Porter (1991) aprofunda esta discussão ao expor seu modelo de rivalidade 
I 

ampliada. A área de análise se expande ilimitadamente. A sociedade como um todo 

deve ser analisada. Novas tecnologias que poderão romper os atuais padrões de 

competição, o poder de barganha de clientes e fornecedores, entrantes potenciais e 

produtos ou serviços substitutos são fundamentais na identificação das forças 

competitivas presentes em uma indústria e para a formulação de estratégias pelas 

empresas. Ou seja, a análise estratégica permite um novo ãngulo de análise, 

principalmente quanto à abrangência. 

De fato, a empresa pode escolher o mercado onde vai atuar. Os produtos 

que irá oferecer, os clientes que pretende atender, o preço, a política de distribuição, 

entre outros, são variáveis que irão compor a estratégia. À empresa cabe a decisão. 

Considere-se, desta forma, um novo eixo de observação, relativamente à 

abrangência da análise, se focada nos concorrentes e produtos atuais ou no mercado 

como um todo. Seja este o eixo vertical: 
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ABRANGÊNCIA 

ampliada 

focada 

A questão da abrangência implícita no conceito de competitividade 

relaciona-se também ao grupamento considerado em uma análise da concorrência. 

Utilizando o conceito de indústria conforme estabelecido por Porter (1991, p.24), pode

se observar que esta definição envolve uma compreensão ampliada da própria 

concorrência. 

Tratando do declínio das empresas ferroviárias norte-americanas no início 

do século, Levitt (1975) argumenta que sua explicação estaria na falta de visão 

ampliada do que seria efetivamente o negócio destas empresas. Ou seja, a análise 

concorrencial deveria utilizar como referência as empresas com atividades de transporte, 

tais como as rodoviárias, aeroviárias, fluviais, etc. Não estavam se preocupando com o 

cliente, mas com o produto. O mesmo ocorreu com as grandes empresas 

cinematográficas de Hollywood, que não se perceberam no negócio de diversão e 

passaram por dificuldades com o avanço da televisão - que não deveria, segundo a ótica 
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destes empresários, estar competindo com a "indústria cinematográfica". Já neste 

artigo, originalmente publicado em 1960, Levitt chamava a atenção para a importância 

da análise ampliada da competitividade, aproximando-se do conceito atual de indústria. 

Segundo este autor, 

"É de importância capital a compreensão por todos os empresários 
de que um setor de atividade representa um processo de atendimento do 
cliente e não de produção de bens. Qualquer indústria começa com o 
freguês e suas necessidades; não com uma patente, uma matéria-prima ou 
habilidade para vender. " (p.14) 

Derivado das teorias de estratégia empresarial, o planejamento estratégico 

pressupõe, em sua formulação, a definição do negócio da organização. O negócio pode 

ser compreendido como o conjunto das necessidades do mercado que se pretende 

atender. Retomando à questão das ferrovias, o negócio em que estavam envolvidos 

efetivamente era transporte, e não "ferrovias". Desta forma, uma análise competitiva 

feita para o planejamento deverá utilizar o conceito ampliado de competitividade, por 

questão de coerência. 

Os dois eixos descritos anteriormente permitem situar a forma como é 

utilizado o conceito de competitividade, com relação à temporal idade e à abrangência da 

observação. Observe-se, contudo, que ainda assim, dois estudos podem analisar a 

competitividade de um grupo de empresas dentro dos mesmos parâmetros e chegar a 

conclusões diferentes. Considerando, por exemplo, a competitividade de um grupo de 

empresas analisadas segundo a metodologia de Porter, diferentes esforços de análise 

irão repercutir nas conclusões alcançadas. O aprofundamento nos estudos, por sua vez, 

poderá implicar em falta de tempestividade das conclusões. Conclui-se portanto que a 

profundidade da análise deverá buscar um ponto ótimo em cada caso. 
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Embora a profundidade do estudo não diferencie a utilização do conceito 

de competitividade, é útil ser considerada quando da análise de empresas ou indústrias. 

Assim, introduziu-se no modelo um terceiro eixo, tracejado, para caracterizar a 

profundidade com que a análise da competitividade é efetuada. O modelo final seria: 

ABRANGt:NCIA 

ampliada 

tocada 

PROFUNDIDADE 

DA ANÁLISE 

~----------+-----------~ TEMPO 
ex-ante ex-post 

O objetivo deste modelo é permitir identificar a forma pela qual é utilizado 

o conceito de competitividade e como se pretende apreender a competitividade de uma 

empresa ou indústria. Caberia, contudo, um teste ao modelo, qual seja, como comparar 
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a competitividade de duas empresas atuando em setores diferentes tais como uma 

fábrica de cimentos e uma empresa rodoviária? 

Decerto é útil, antes, il1ldagar se faz sentido empregar-se o termo 

competitividade para empresas atuando em arenas tão diferentes. Deve ser 

considerado, entretanto, que eventualmente estas empresas estariam competindo entre 

si, como por exemplo na busca por recursos financeiros através do lançamento de 

debêntures ou ações no mercado primário, tanto a nível nacional quanto internacional. 

Neste momento, à análise de competitividade devem ser considerados outros fatores 

que não aqueles ligados à atividade fim das empresas, mas que podem ser 

enquadrados no modelo anterior. No exemplo proposto, as considerações financeiras 

teriam um peso maior e existem teorias que permitem suportar este tipo de análise 

dentro do modelo proposto. Ao investidor, quando da aplicação de seu capital, cabe 

considerar tanto o desempenho passado da empresa - análise ex-post e focada - quanto 

as perspectivas futuras, apoiando-se em modelos de análise de eficiência e avaliação de 

retorno - análise ex-ante e focada. A utilização de modelos de Valor Econômico 

Adicionado e Shareholder Value-Based Analysís20 permitiria uma investigação ampliada 

na indústria, inclusive com considerações quanto à competitividade de empresas de 

diferentes setores de atividade - abrangência ampliada. 

É importante destacar que uma análise competitiva não deve estar 

limitada aos aspectos quantitativos, mas incluir também aos recursos intangíveis tais 

como marcas, patentes, reputação, experiência dos funcionários, etc. 

20. Sobre estes temas ver REIMAN, Bernard C. Managing for the shareholders: an overview of value-based 
planning. Planning Review, v.I6, n.I, p.1O-22, jan./feb. 1988; DAY, George & ; SANVICENTE, Antonio 
Zoratto & DUARTE, Adriano Romariz. Avaliação de empresas estatais com o uso de dados do mercado de 
ações. Estudos Econômicos, v.22, n.I, p.89-I05, São Paulo, lanlabr 1992; LEITE, Hélio de Paula & 
SANVICENTE, Antônio Zoratto. Valor patrimonial: usos, abusos e conteúdo informacional. Revista de 
Administração de Empresas, v.30, n.3, p.I7-3I, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, jul./set. 1990. 
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Um exemplo desta consideração quanto à conceituação de 

competitividade empregada pode ser encontrado em Hirtle (1991). Analisando a 

competitividade internacional de bancos e firmas de securities, o autor utiliza medidas 

quantitativas convencionais para examinar o desempenho das empresas do setor: 

tamanho, lucratividade, produtividade e capitalização. Mas é prudente ao afirmar que a 

utilização de tais variáveis como medidas de competitividade é incapaz de fornecer 

indicativos consistentes sobre o desempenho futuro das empresas, sendo antes um 

retrato de suas gestões anteriores. 

As considerações anteriores quanto à análise qualitativa implicam em um 

retorno ao modelo. 

Segundo Hal! (1992), "sustainable competitive advantage results f TOm the 

possession of relevant capability differentials. The feedstock of these capability 

differentials is íntangíble resources whích range f TOm patents and lícenses, to reputatíon 

and know-how" (p.135). Ou seja, o levantamento dos recursos intangíveis da empresa 

tais como reputação da própria empresa e do produto, know-how dos empregados, 

bancos de dados, patentes, entre outros, é de fundamental importância para a análise 

da competitividade. 

Um possível tratamento dos dados qualitativos é sugerido no próprio 

artigo: "An índicatíon of the sígnífícance of íntangíbles can be obtaíned f TOm a comparison 

of the balance sheet valuation of a publicly quoted company and its stock market 

valuatíon." (p.135). A utilização da moderna teoria de finanças permitiria uma 

transformação destes dados em quantitativos para fins de comparação. Esta 

transformação, contudo, embute premissas nem sempre válidas, como aquelas 

referentes ao comportamento dos investidores e à organização e funcionamento dos 
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mercados bursáteis. Além disso, nem todas empresas têm suas ações negociadas nas 

bolsas de valores. 

No modelo proposto, para a utilização da análise qualitativa poderia se 

considerar que um recurso intangível é, em geral, uma das variáveis do estudo, visto que 

tem implicações na estratégia e nos retdrnos futuros da empresa. Ressalte-se, contudo, 

a dificuldade em considerá-los em uma análise de competitividade. 

4.2 Considerações sobre o modelo 

o modelo suporta as diferentes formas de análise de competitividade em 

uma indústria ou entre empresas de diferentes setores de atividade, permitindo que se 

compreenda de que forma está sendo considerada a questão competitiva e conhecendo 

os limites da análise. Como exemplo, utilizando-se uma perspectiva de análise focada e 

ex-post, é possível a antecipação da entrada de novos concorrentes ou mesmo a 

desvalorização das ações da empresa no mercado: considere-se que o capital migra 

facilmente de uma empresa para outra que ofereça melhores perspectivas de retorno. 

Desta forma, a utilização de dados de balanço e desempenho passado 

das empresas, encontrados em publicações como Maiores e Melhores, Quem é Quem 

em Visão, etc., deve ser vista com as devidas ressalvas quando da análise de 

competitividade de uma indústria. 

Por outro lado, utilizar-se o modelo de Porter e outras análise financeiras 

pode consumir um tempo demasiadamente longo até a obtenção das conclusões, além 
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de um custo elevado em pesquisas. Estes fatores poderiam inviabilizar esta análise por 

prejudicar a tempestividade das ações que buscariam subsidiar. 

o equilíbrio, portanto, não é evidende: deve ser encontrado caso a caso. 

O objetivo do modelo é permitir que se compreenda que tipo de análise competitiva está 

se realizando e onde estariam eventuais falhas ou pontos descobertos desta análise. 

Outro problema que decorre das análise de competitividade é o 

confrontamento com empresas de outros países no mercado internacional. As políticas 

internas comerciais e de câmbio, as práticas trabalhistas, o grau de modernização dos 

países são elementos importantes da análise. Porter (1990) remete a discussão de 

competitividade ao nível de países e apresenta os fatores a considerar na elaboração de 

políticas nacionais que visem a aumentar a vantagem competitiva das nações. 

Fajnzylber21 (apud Haguenauer, 1989, p.2) traz a preocupação com os aspectos sociais 

e a competitividade nacional afirmando que "a competitividade consiste na capacidade 

de um país para manter e expandir sua participação nos mercados internacionais e 

elevar simultaneamente o nível de vida de sua população". 

Mas, retornando ao nível da empresa e ao objetivo central deste estudo, 

ou seja, a percepção da competitividade em bancos estatais e privados, como aplicar o 

conceito e a análise de competitividade às empresas estatais, se a missão destas 

empresas está intimamente ligada ao desenvolvimento do país? Entendendo-se 

competitividade como a superação de um concorrente, como justificar a competitividade 

de uma empresa estatal? Devem superar os concorrentes, ou seja, outras empresas 

estabelecidas no país? 

21. FAJNZVLBER, F. Competitividad internacional: evolución y lecciones. Revista de la CEPAL, n. 36, 
Santiago, 1988. 
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Talvez a resposta esteja no uso atual que se faz do conceito. 

Originalmente, competitividade se traduzia em ser competente. Neste caso, 

competitividade seria um conceito interno às empresas e indústrias, relativo à eficiência, 

eficácia e efetividade. Diferentemente de seu uso atual, um conceito externo, quando 

para ser aplicado há que se ter mais de uma empresa competindo entre si. Superar a 

concorrência é, em última análise, conseqüência de uma maior competência. 

Ou seja, pelo enfoque da competência, para a análise de competitividade 

seriam mais úteis as técnicas de benchmarking22 , um conceito interno às empresas 

ainda que relativo às best practices no mercado, cujo foco de comparação são outras 

organizações - não necessariamente empresas comerciais ou industriais - que estariam 

obtendo a melhor competência em um segmento de atuação específico. Por exemplo, 

poder-se-ia comparar um banco com uma ONG (Organização Não Governamental) 

relativamente à forma de se lidar com o pessoal pela gestão participativa e organização 

do trabalho intelectual, ou mesmo uma linha de produção fabril a uma marcha de 

escoteiros23. 

O entendimento da palavra competição - da qual deriva competitividade -

está, historicamente, ligado às diferentes correntes ideólogicas e escolas de 

pensamento, conforme observa-se pelas definições de Competição e Competição 

Ecológica listadas por Silva (1986) no Dicionário de Ciências Sociais. O modelo 

apresentado permite apreender a forma como está se procedendo a uma análise 

competitiva. Entretanto, deve-se observar que nenhuma análise será suficientemente 

22. Ver, por exemplo, WATSON, Gregory H. How process benchmarking supports corporate strategy (p.12-
15), e também PRYOR, Lawrence S. & KATZ, Steven J. How benchmarking goes wrong (and how to do it 
right) (p.6-11,53), ambos em Planning Review, v.2I, n.I, jan./feb. 1993 
23. Ver, para uma ilustração desta comparação, GOLDRA TI, Eliyahu M. & FOX, Robert E. A meta. São 
Paulo, Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, 1986. 
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profunda de modo a permitir que se apreenda a totalidade da situação competitiva da 

empresa ou indústria, entendendo-se competitividade como exógena. 

Em momentos de turbulência ambiental como o atual, o enfoque 

endógeno de competitividade, associado à definição de competência, pode ser mais útil 

para o desenvolvimento e a conquista de dignidade social pelas nações. Estaria, por 

certo, mais associado à questão da responsabilidade social das empresas. Ou seja, o 

que se propõe é proceder-se a uma adaptação do termo competitividade tanto ao nível 

de país quanto de empresa, aproximando-se da redução sociológica defendida por 

Ramos (1965) : 

" À assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados 
ter-se-á de opor a assimilação crítica dêsses produtos. Por isso, propõe-se 
aqui o têrmo 'redução sociológica' para designar o procedimento metódico 
que procura tornar sistemática a assimilação crítica. 

Não há, porém, uma redução sociológica apenas da produção 
sociológica propriamente dita. Há também uma redução sociológica do 
direito, da economia, da política, da antropologia cultural, da psicologia, da 
filosofia, das ciências da cultura em geral" (p. 80) 

A nível de empresa, a transposição do uso da redução sociológica apóia

se, principalmente, em um dos sete itens pelos quais o autor a descreve, qual seja, "é 

um procedimento crítico-assimilativo da experiência estrangeira." (p.83). No caso, o 

significado da palavra "estrangeira" está sendo compreendido como a expressão de 

outra realidade (que não a da própria empresa, sua missão, seus objetivos, o desejo de 

seus acionistas). É ainda o que transmite a Weltanschauung, a "totalidade 

transcendente, à qual devem ser referidos os objetos para serem compreendidos." 

(p.109) 
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Por último, é importante observar a frase freqüentemente citada pelos 

empresários: "quero tornar minha empresa mais competitiva". À luz do modelo, o que 

seria tornar uma empresa mais competitiva? Que arena ou espaço concorrencial estaria 

sendo considerado nesta citação? O Dicionário de Ciências Sociais, com relação à 

palavra competição, afirma que "O uso recente tende a ampliar o significado de 

competição, estendendo-se a uma procura, consciente ou inconsciente, pessoal ou 

impessoal, de bens escassos de uma estrutura de normas" (Silva, 1986, p.218). 

A consideração do inconsciente na definição de competição pode ser 

associado à não visibilidade de todo o espectro concorrencial. Como se tornar mais 

competitivo sem saber contra quem estamos disputando. Depreende-se que, talvez, o 

termo competitividade esteja retornando ao seu sentido primitivo: ser competente. Uma 

empresa competente - eficiente, eficaz e efetiva - estaria então pronta para vencer 

qualquer batalha concorrencial. 

O conceito de competitividade - entendido como capacidade de superar a 

concorrência - e sua utilização em empresas estatais merece ainda uma ressalva. Ser 

competitivo é ser capaz de ser bem-sucedido em ambientes onde haja concorrência? Ou 

é ser capaz de cumprir sua missão e seus objetivos apesar da concorrência? É 

importante, fundamental neste caso, que se proceda à "redução sociológica" do 

conceito. 
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5 - Metodologia da pesquisa 

5.1 Modelo do estudo 

A análise da competitividade de uma empresa tem sido objeto de estudo 

por diferentes correntes teóricas e são inúmeras as metodologias propostas. A partir da 

abordagem geral destas metodologias, buscou-se investigar de que maneira a 

tecnoestrutura das organizações estudadas percebe a questão da competitividade. Na 

falta de indicadores operacionalizáveis ao contexto da pesquisa, optou-se pela 

realização de entrevistas destinadas a identificá-los ou produzi-los, de modo a permitir 

sua utilização no estudo. 

Para maior clareza da metodologia utilizada, o trabalho foi desdobrado em 

três etapas. 

A primeira etapa envolveu o aprofundamento, através de fontes 

bibliográficas, da situação atual do Sistema Financeiro Nacional e, paralelamente, a 

formulação dos principais pontos e questões modeladoras do ambiente competitivo 

onde atuam os conglomerados financeiros no país. A partir desta investigação, 

produziu-se um modelo de questionário, com perguntas abertas mas direcionadas ao 

problema-meio do estudo - a competitividade - que foi conduzido junto a um pequeno 

grupo de reconhecidos especialistas e estudiosos do setor, integrantes de organizações 

não-bancárias, tais como universidades, associações e sindicatos (patronais ou de 

empregados) . 

A seguir desenvolveu-se um questionário com questões fechadas (em 

sua maioria) e abertas, a partir da avaliação e análise dos resultados do material dos 
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questionários coletados na etapa anterior. Este novo questionário teve como 

respondentes a tecnoestrutura dos bancos estatais e privados, tendo sido enviados até 

20 questionários para cada banco. Objetivava-se remeter um total de 20 questionários a 

cada um dos bancos selecionados mas, em diversos casos, este número foi reduzido 

atendendo determinação dos próprios bancos. 

Por fim, a etapa final foi dedicada à descrição, análise e explicação dos 

fenômenos observados, à luz do referencial teórico e de documentos e publicações 

diversas, buscando testar as hipóteses e apresentar as conclusões. A partir tabulação e 

processamento das respostas aos questionários procedeu-se à discussão do fenômeno 

observado. 

Segundo a taxonomia de Gil (1988), a pesquisa pode ser classificada em 

seus objetivos finais como descritiva, uma vez que está focada na identificação e 

descrição das diferenças entre as percepções dos executivos e planejadores de bancos 

estatais e privados quanto às características competitivas das empresas e do mercado 

em que atuam. 

Com relação aos procedimentos técnicos identifica-se na etapa inicial a 

pesquisa bibliográfica, tendo em vista leitura e investigação sistemática empreendida em 

livros, teses, revistas, jornais e demais publicações relacionadas ao problema em estudo. 

Entretanto, a pesquisa de campo caracteriza a principal atividade desenvolvida no 

estudo, pelo procedimento de coleta através de questionário das opiniões dos 

participantes. 
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5.2 Pesquisa preliminar: O conceito de competitividade em bancos 

As divergências encontradas na literatura quanto à compreensão do 

conceito de competitividade, principalmente quando aplicado ao contexto bancário, 

motivou uma pesquisa inicial junto a professores e pesquisadores do tema. Com esta 

finalidade, foi produzido um questionário aberto (anexo 3), enviado a diversos estudiosos 

ou instituições, obtendo-se resposta nos casos abaixo: 

- Sindicado dos Bancários do Rio de Janeiro 

- Banco Central do Brasil 

- sr. Adalberto Teixeira (Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro) 

- sr. Juarez Lopes Cançado (Associação Brasileira de Bancos Estaduais) 

- prof. Lia Haguenauer (lEI/UFRJ) 

- prof. Luciano Zaszdjader (EBAP/FGV-RJ) 

- prof. Agrícola de Souza Bethlem (COPPEAD/UFRJ) 

Esta fase transcorreu durante os meses de setembro de 1992 e fevereiro 

de 1993, considerando a distribuição e o recebimento dos questionários. Deve-se 

considerar que esta pesquisa inicial não visava a obtenção de conclusões estatísticas, 

mas apenas um melhor conhecimento do conceito de competitividade para a elaboração 

do questionário enviado aos bancos. Ainda importante ressaltar que foram incluídas 

questões que avançavam em temas específicos do ambiente bancário, nem sempre 

associados às áreas de estudos dos respondentes e, por isso justificado, algumas vezes 

não respondidas. 
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5.2.1 Resultados da pesquisa preliminar 

A partir da análise e comparação das respostas à literatura sobre o tema, 

foi possível fazer algumas observações. 

Em primeiro lugar, a competitividade foi vinculada por todos os 

respondentes às capacidades da empresa, numa percepção ex-ante do conceito. 

Predominantemente, estas capacidades foram associadas à sua utilização para superar 

a concorrência. Ou seja, competitividade é ser mais competente que os concorrentes. 

Entretanto, na identificação dos atributos do conceito referentes ao segmento bancário, 

não foi observada convergência nas opiniões. 

Quanto à ql,lestão sobre missão social dos bancos estatais e atuação em 

um ambiente competitivo, embora pbservados como de coexistência factível e 

necessária, recebeu restrições relativamente à utilização política destas instituições, a 

nível federal e estadual, e questionamentos sobre a missão social. "Como definir missão 

social?" Conforme um respondente, "a missão social da empresa é dar lucro". De fato, 

uma definição de objetivos para bancos estaduais foi percebida como necessária, 

conforme a afirmativa "a missão deles [dos bancos estaduais] têm que ser discutida 

pela sociedade". 

Sobre como aumentariam a competitividade de um banco, destaca-se a 

importância percebida para a atuação em segmentos ou nichos de mercado, compatíveis 

com as características dos bancos. Outras medidas citadas foram: melhorar o 

atendimento aos clientes, melhores tax~s, análise dos concorrentes e suas estratégias, 

formulação e implementação de estratégias adequadas. 
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A interrogação fundamental deste estudo, isto é, se há diferenças entre os 

executivos de bancos estatais e privados relativamente à percepção de competitividade, 

foi objeto de questão nesta pesquisa. Segundo os respondentes, em geral não há 

diferença mas, conforme ressaltado, quando ocorre é resultado das condições políticas 

de trabalho sob as quais atuam as instituições estatais. 

Por fim, relativamente aos indicadores a serem utilizados para a 

verificação da competitividade dos bancos nacionais na área de varejo, os destaques 

foram dados aos intangíveis, tais como qualificação tecnológica e da mão-de-obra, 

qualidade da administração e do atendimento, flexibilidade e adaptabilidade ao 

ambiente. Entre os tangíveis, houve menor harmonia nas opiniões, com pequeno 

destaque à eficiência como indicador. 

A análise das respostas justificou uma maior inserção de itens referentes a 

indicadores qualitativos no questionário enviado aos bancos. A assunção da 

homogeneidade entre os executivos de bancos estatais e privados relativamente à 

percepção de competitividade confirmou-se como hipótese a ser testada na pesquisa 

subseqüente. Outro indicativo fundamental desta análise foi a associação, por todos os 

respondentes, de que ter competitividade significava estar dotado de determinadas 

capacidades. 
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5.3 O Questionário 

o questionário enviado aos bancos (anexo 4) foi construído em duas 

partes, além de uma folha de rosto com perguntas sobre o respondente a fim de permitir 

que seu perfil fosse traçado. 

A primeira parte envolveu questões descritivas, onde se buscou provocar 

uma reflexão inicial sobre o tema e apurar a forma como o respondente percebia a 

questão da competitividade no setor bancário. Foi construída sobre quatro questões que 

investigavam, respectivamente, a percepção dos respondentes relativamente aos 

maiores concorrentes, aos bancos vistos como mais competitivos no mercado, a 

compreensão do conceito de competitividade aplicado à indústria bancária e, por fim, às 

diferenças entre bancos estatais e privados relativamente à competitividade. 

Na segunda parte do questionário, tomou-se por base trabalho 

desenvolvido por Moraes (1991), onde 0$ diversos itens ou variáveis a serem analisadas 

foram agrupadas em uma questão específica. Para a seleção das variáveis adequadas 

ao estudo precedeu-se à análise da bibliografia, tanto sobre o tema competitividade 

quanto àquela do setor bancário. Desta forma, foram consideradas as seguintes 

variáveis: 

- Questão A: Objetivo 

Indica a importância percebida pelos executivos relativamente aos principais 

objetivos dos bancos. Composta por 5 itens. 
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- Questão B : Recurso Competitivo 

Indica a importância dos fatores ou recursos dos bancos para a execução de 

estratégias competitivas. Composta por 8 itens. 

- Questão C : Fatores externos 

Indica o impacto produzido pelo ambiente externo relativamente ao acirramento 

da concorrência no setor e nas posições competitivas dos bancos no mercado. 

Composta por 6 itens. 

- Questão O : Vulnerabilidades 

Identifica as principais vulnerabilidades, em termos competitivos, percebidas 

pelos bancos. Composta por 10 itens. 

- Questão E : Capacitações-chaves 

Identifica as principais capacitações e competências que devem ser detidas 

pelos bancos ou estratégias a seguir para um sucesso competitivo. Composta por 11 

itens. 

- Questão F : Indicadores Quantitativos 

Identifica os principais indicadores quantitativos que devem ser considerados 

para a análise da competitividade de um banco. Composta por 11 itens. 
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- Questão G : Indicadores Qualitativos 

Identifica os principais indicadores qualitativos que devem ser considerados para 

a análise da competitividade de um banco. Composta por 12 itens. 

Além dos itens fechados, cada questão incluia um item Outros para 

inclusão de fatores julgados relevantes e não contemplados nos anteriores. Para as 

respostas, foi incluída uma escala de 1 a 5 conforme a importância, ascendente, 

atribuída ao item. 

A amostra piloto envolveu 8 pessoas que, com suas críticas e sugestões, 

colaboraram para o refinamento do instrumento. 

5.4 O plano amostrai 

Dentro do universo dos indivíduos que trabalham em conglomerados 

financeiros e bancos estatais ou privados, a populaçâo objeto deste estudo foi 

composta pelos integrantes da tecnoestrutura, mais especificamente, pelos 

planejadores, executivos e formuladores das políticas dos bancos e integrantes do seu 

corpo funcional permanente - considerados, para efeito desta seleção, os maiores 

bancos por patrimônio líquido - e detentores de cargos de média e alta comissão na 

hierarquia das empresas envolvidas na pesquisa. Entretanto, devido às diversidades 

dos modelos organizacionais e hierárquicos adotados pelas empresas, a definição mais 

explícita desta população fica subordinada à análise das respectivas estruturas 

funcionais. Foram excluídos os integrantes de áreas de apoio (processamento de dados 



95 

e de serviços, compensação de cheques, microfilmagem, etc.) e os que atuavam nas 

agências, considerando que suas posições estariam contempladas naquelas dos 

formuladores das políticas. 

Foram considerados para a pesquisa os 10 maiores bancos estatais e 

privados, no total de 20, pelo critério de patrimônio líquido, tendo em vista a destacada 

posição que ocupavam no cenário nacional em aspectos como capital, volume de 

empréstimos e depósitos. E;luscou-se, desta forma, que as instituições pesquisadas 

detivessem a solidez e maturidade que caracterizam e condicionam a existência da 

tecnoestrutura. A opção pelo patrimônio líquido reflete a preocupação em selecionar a 

partir da dimensão do capital próprio, tendo em vista que posições relativas em volume 

de ativos, empréstimos ou depósitos podem ser afetadas por estratégias situacionais 

dos bancos. A tabela 5.4.A relaciona os bancos selecionados, utilizando-se como base 

a lista elaborada (ordenada por empréstimos e reordenada segundo a necessidade 

deste trabalho) conforme a revista Exame Maiores e Melhores de agosto de 1992. 

Posição Bancos Estatais Patrimônio Bancos Patrimônio Líquido 
Líquido Privados (em US$ milhoes) 

(US$ milhões) 

1 Banco do Brasil 4656,8 Bradesco 1959,6 

2 Banespa 981,6 Itaú 1586,2 

3 Nosso Banco 259,7 Bamerindus 554,7 

4 Meridional 208,3 Mercantil S.P. 490,6 

5 Banrisul 166,1 Unibanco 478,0 

6 Banestado 162,2 Econômico 362,5 

7 Bemge 113,5 Real 332,8 

8 Banerj 112,1 BCN 321,1 

9 BRB 107,4 Nacional 255,0 

10 Credireal 101,5 Safra 242,7 

Tabela 5.4.A : Bancos selecionados para a pesquisa 
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Observe-se que não foi incluída na relação a Caixa Econômica Federal, 

visto que suas atividades não poderiam caracterizadas como típicas de um banco 

comercial, pela sua não classificação pela revista Exame, como também pela dificuldade 

na obtenção de seus dados de balanço. 

Ainda, os bancos considerados constavam no relatório PCAD003P -

Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central, sobre as instituições financeiras 

vigentes, posição de 10.02.92, na categpria bancos comerciais ou múltiplos. 

Buscando obter-se um volume de respostas que permitisse a 

extratificação individualizada por banco, projetou-se a pesquisa com a remessa de 20 

questionários por banco. Para o envio dos questionários, foram feitos contatos prévios 

com os bancos no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

5.5 Remessa e retorno dos questionários 

A remessa dos questionários foi precedida por solicitação, junto aos 

bancos, para execução das pesquisas. Registre-se que, enquanto alguns dos bancos 

selecionados não se manifestaram favoráveis a participar da pesquisa, em outros 

determinados executivos assumiram pessoalmente a tarefa de distribuir, inclusive 

reproduzindo internamente, os questionários a partir das orientações sobre as 

características necessárias dos respondentes. Os questionário foram entregues 

acompanhados por envelope selado e endereçado para retorno. O apoio da 

Associação Brasileira de Bancos Estaduais - ASBACE - e do Instituto Brasileiro de 

Ciência Bancária - IBCB -, vinculado à Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN -
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recomendando o estudo e, mesmo, distribuindo questionários foram fundamentais para 

viabilizar um maior retorno de questionários respondidos. 

A remessa e recebimento dos questionários ocorreu no período de março 

de 1993 a junho de 1994, sendo que cerca de 60% dos questionários enviados foram 

recebidos entre junho e outubro de 1993. O número de 20 questionários previstos 

inicialmente terminou por se transformar no teto da distribuição, ou seja, diversos bancos 

aceitaram participar da pesquisa mas consideraram inviável distribuir internamente esta 

quantidade de questionários. Alguns bancos foram contatados por diversos canais 

diferentes e, mesmo recebendo os questionários, não devolveram respostas. Assim, a 

totalização dos questionários remetidos para cada banco pelos diversos meios foi, no 

máximo, igual a 20. 

Esta estrutura de distribuição permitiu que, de uma amostra intencional de 

400 elementos, retornassem 77 questionários, ou seja, 19,25% do total, amostra 

emergente que se tornou a efetiva do trabalho. Considere-se, ainda, que alguns bancos 

se negaram a participar das pesquisas. A tabela 5.5.A, a seguir demonstra, sem 

identificar o banco, o retorno obtido. 

Bancos Estatais Total de respostas Bancos Privados Total de respostas 

Banco E1 15 Banco P1 8 

Banco E2 13 Banco P2 5 

Banco E3 7 Banco P3 5 

Banco E4 6 Banco P4 4 

Banco E5 3 Banco P5 4 

Banco E6 1 Banco P6 2 

Banco E7 1 Banco P7 1 

Banco E8 O Banco P8 1 
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Banco E9 P Banco P9 1 

Banco E10 O Banco P10 O 

TOTAL 46 31 

Tabela 5.5.A : Número de questionários respondidos por banco. 

5.6 Tratamento dos dados coletados 

Apesar da baixa freqüência dos respondentes de alguns bancos e, 

mesmo, a não participação de outros, foi possível a estratificação em dois segmentos: 

bancos estatais e privados. Assumindo-se a aleatoriedade da distribuição, a não 

formulação de pressupostos quanto à normalidade da população e a utilização de 

escala ordinal conduziram à opção por se utilizar a estatística não-paramétrica na 

avaliação dos dados e nos testes realizados. 

Para a avaliação das questões qualitativas da primeira parte do estudo, 

adotou-se a tabulação por freqüência e, quando possível, o teste x2 para verificação da 

hipótese Ho ou nula, segundo a qual as percepções sobre a competitividade seriam 

semelhantes. 

Nas questões fechadas da segunda parte, procedeu-se à transformação 

dos dados da escala ordinal em uma escala de escores dos itens relacionados 

internamente a cada questão. Para a comparação entre as opiniões dos segmentos de 

bancos estatais e privados, procedeu-se novamente ao teste x2 , partindo-se da 

hipótese nula de homogeneidade entre as amostras. 

Os itens foram grupados por questão pelo cálculo da média ponderada 

dds escores para fins de comparação agregada segundo os objetivos de cada questão. 
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6 - Resultados dos questionários 

6.1 Perfil dos respondentes 

A parte inicial do questionário continha, como folha de rosto, além das 

explicações sobre a pesquisa, questões que visavam a caracterização do grupamento 

segundo o tempo de trabalho no ba~co e no cargo, área de atuação e nível de 

escolaridade. O perfil do grupamento é descrito nas tabelas e gráficos 6.1.A até 6.1.E. 

Relativamente ao banco de origem dos respondentes, cerca de 60% eram 

de bancos estatais, conforme observa-se na tabela 6.1.A. 

BANCO Frequência Percentual 

Estatal 46 59,7% 

Privado 31 40,2% 

Tabela 6.1.A : Perfil quanto ao tipo de banco 

Tipo do Banco 
- Perfil d~s Respondentes -

Privado (40.3%) 

Estatal (59.7%) 

Gráfico 6.1.A : Tipo do banco 
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No item escolaridade, cabe destacar o aspecto formação deste 

grupamento, visto que 35,1% do total da amostra emergente tinha pós-graduação. 

Como a forma de categorização é mutuamente excludente, pode-se afirmar que apenas 

5,2% dos respondentes não possuiam formação superior. A coluna NA (Número 

Absoluto) da tabela apresenta, em valores absolutos, as ocorrências para cada nível de 

escolaridade. 

El;)COLARIDADE 
Frequência ESTATAL Frequência PRIVADO TOTAL 

N.A. % no % na N.A. % no % na N.A. % na 
grupo amostra grupo amostra amostra 

1° Grau ° 0,0 0,0 ° 0,0 0,0 ° 0,0 

2° Grau 2 4,4 2,6 2 6,5 2,6 4 5,2 

Universitário 25 54,3 32,4 21 67,7 27,3 46 59,7 

Pós-Graduação 19 41,3 24,7 8 25,8 10,4 27 35,1 

TOTAL 46 100,0 59,7 31 100,0 40,3 77 100,0 

Tabela 6.1.8 : Perfil quanto à escolaridade 

Escolaridade 
- Perfil dos Respondentes-

Pós-Graduaçêo (35.1%) 

Graduaçêo (59. 

Gráfico 6.1.8 : Perfil quanto à escolaridade 
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A tabela 6.1.C apresenta a distribuição quanto à área de atuação dos 

respondentes. Nos casos em que foram assinaladas mais de uma área, as freqüências 

foram distribuídas entre as áreas citadas, fracionadas pelo número de citações. Assim, 

em caso de atuação em 4 áreas, cada uma recebeu o equivalente a 0,25 pontos, ou 

seja, 1 dividido por quatro. A coluna de código foi incluída para facilitar a visualização 

gráfica. 

Área principal de atuação código Estatal Privado (A+B) Percentual da 
da área (A) (B) amostra 

(A+BITOTAL) 

Operações de empréstimo A 4,99 2,70 7,69 10,11 % 

Captação J B 1,44 4,03 5,47 7,19 % 

Marketing C 3,00 4,66 7,66 10,07 % 

Planejamento Operacional! Estratégico D 7,67 0,50 8,17 10,74 % 

Planejamento Financeiro E 4,67 0,17 4,84 6,36% 

Controle! Auditoria Interna F 0,49 1,20 1,69 2,22% 

Operações de Mercado !Investimentos G 3,17 1,87 5,04 6,62% 

Operações bancárias gerais H 11,66 4,87 16,53 21,71 % 

Engenharia Financeira! Des. Produtos I 4,00 3,00 7,00 9,20% 

Recursos Humanos J 3,00 1,00 4,00 5,26% 

Outras K 2,00 6,00 8,00 10,51 % 

Tabela 6.1.C : Perfil quanto à área de atuação 



, 
Area em que atua 

- Perfil dos respondentes-

K (10.5%) 
J (5.3%) 
1(9.2%) 

H (21.7%) 
G (6.6%) 
F (2.2%) 
E (6.4%) 

D (10.7%) 
C (10.1%) 

B (7.2%) 
A (10.1%) 

Gráfico 6.1.C: Perfil quanto à área de atuação 
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Uma das principais características da tecnoestrutura é a estabilidade dos 

técnicos e administradores, refletida no tempo de permanência na empresa. Por este 

aspecto, observa-se que o tempo de trabalho no banco dos respondentes é 

razoavelmente elevado, inclusive no semmento privado. A tabela 6.1.D, apresentada a 

seguir, demonstra esta afirmação: 



LIMITE 
Frequência ESTATAL Frequência PRIVADO 

(em anos) 

inferior superior NA % no % na NA % no % na 
grupo amostra grupo amostra 

- 3,9 ° 0,0 0,0 5 16,1 6,5 

4 7,9 2 4,3 2,$ 3 9,7 3,9 

8 11,9 9 19,6 11,7 5 16,1 6,5 

12 15,9 7 15,2 9,1 6 19,3 7,8 

16 19,9 11 23,9 14,3 4 12,9 5,2 

20 23,9 6 13,1 7,8 2 6,5 2,6 

24 27,9 7 15,2 9,1 2 6,5 2,6 

28 - 4 8,7 5,2 4 12,9 5,2 

MÉDIA 17,87 14,63 

Tabela 6.1.0 : Perfil quanto ao tempo no banco 

Tempo que trabalha no banco 
- Perfil dos respondentes -

a 11.9 anos (10.2%) 

20 a 23.9 anos 

12 a 15.9 anos (16.9%) 

Gráfico 6.1.0 : Perfil quanto ao tempo no banco 
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Freqüência 

AMOSTRA 

NA % na 
amostra 

5 6,5 

5 6,5 

14 18,2 

13 16,9 

15 19,5 

8 10,4 

9 11,7 

8 10,4 

16,56 
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Para o tempo de permanência no cargo atual procedeu-se à 

tabulação em cada grupo - estatal e privado - a freqüência ou número absoluto de 

observações em determinadas categorias, a freqüência relativa dentro do próprio grupo, 

e a freqüência relativa na amostra. 

LIMITE Frequência ESTATAL Frequência PRIVADO 

(em anos) 

inferior superior NA %no % na NA % no % na 
grupo amostra grupo amostra 

- 1,9 13 28,3 16,9 3 9,7 3,9 

2 3,9 14 30,4 18,2 5 16,1 6,5 

4 5,9 12 26,1 15,6 7 22,5 9,1 

6 7,9 5 10,9 6,5 3 9,7 3,9 

8 9,9 1 2,1 1,3 7 22,5 9,1 

10 11,9 ° 0,0 0,0 2 6,4 2,6 

12 - 1 2,1 1,3 4 12,9 5,2 

MÉDIA 3,39 7,00 

Quadro 6.1.E : Perfil quanto ao tempo no cargo 

Tempo no cargo atual 
- Perfil dos respondentes -

Acima de 11,9 anos (6.5%) 
10 a 11,9 anos 

8 a 9,9 anos (1 
...-M •• nn" de 2 anos (20.8%) 

2 a 3,9 anos (24.7%) 

Gráfico 6.1.E : Perfil quanto ao tempo no cargo 

Freqüência 
AMOSTRA 

N.A. %na 
amostra 

16 20,8 

19 24,7 

19 24,7 

8 10,4 

8 10,4 

2 2,6 

5 6,5 

4,84 
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6.2 Descrição dos resultados 

6.2.1 Resultados das questões qualitativas 

A primeira parte do questionário foi elaborada sobre quatro questões 

abertas através das quais se procurava provocar nos respondentes uma reflexão sobre o 

tema da competitividade em bancos, além de permitir uma maior abertura para outras 

considerações afins, o que é dificultado em questões fechadas como as da segunda 

parte. 

A primeira questão (primeira parte, questão (a», investiga quais os 

principais concorrentes do banco do respondente. Entretanto, deve-se considerá-Ia com 

ressalva pela não participação na pesquisa de alguns bancos selecionados para a 

amostra, o que poderia alterar os resultados visto que estes bancos citariam a outros 

concorrentes, aumentando-lhes a pontuação. Entretanto, permitiu antecipar a 

comparação entre as perspectivas sobre a concorrência no setor relativamente a bancos 

estatais e privados. Para a tabulação dos dados, quando houve mais de três bancos 

citados, apenas os três primeiros foram considerados. 

Dos 77 questionários respondidos, a segmentação das opiniões para os 

grupamentos estatais e privados, apontou uma diferente percepção da força dos 

concorrentes. A tabela 6.2.1A a seguir demonstra este fato. Nos gráficos 

correspondentes, 6.2.1.A e 6.2.1.8, limitou-se o número de bancos r~presentados 

àqueles que receberam um mínimo de quatro citações, buscando, desta forma, facilitar a 

visualização dos resultados. 
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BANCO Total de Percentual Citações pelos Citações pelos 
citações estatais privados 

NA % no NA %no 
grupo grupo 

Bradesco 51 22,46 % 39 29,1 % 12 12,9 % 

Itaú 38 16,74 % 27 20,1 % 11 11,8 % 

Bamerindus 25 11,01 % 13 9,7% 12 12,9 % 

Nacional 18 7,93% 6 4,5 % 12 12,9 % 

Unibanco 16 7,05% 7 5,2% 9 9,7 % 

Banco do Brasil 15 6,61 % 14 10,4 % 1 1,1 % 

Real 11 4,84 % 1 0,7 % 9 9,7% 

CEF 10 4,40% 10 7,5% - -
Banespa 9 3,96 % 8 6,0% 1 1,1 % 

Citibank 6 2,64% 2 1,5 % 4 4,3% 

Safra 5 2,20% 2 1,5 % 3 3,2% 

Banco Francês e Brasileiro 5 2,20% 2 1,5 % 4 4,3% 

Cidade 2 0,88 % - - 2 2,1 % 

Sudameris 2 0,88 % - - 2 2,1 % 

BMC 2 0,88 % - - 2 2,1 % 

Nossa Caixa - Nosso Banco 2 0,88 % 2 1,5 % - -
América do Sul 1 0,44 % - - 1 1,1 % 

Econômico 1 0,44 % - - 1 1,1 % 

Banrisul 1 0,44 % 1 0,7% - -
BCN 1 0,44% - - 1 1,1 % 

Pontual 1 0,44% - - 1 1,1 % 

Noroeste 1 0,44% - - 1 1,1 % 

Pactuai 1 0,44% - - 1 1,1 % 

Icatu 1 0,44 % - - 1 1,1 % 

Montreal 1 0,44% - - 1 1,1 % 

Garantia 1 0,44% - - 1 1,1 % 

TOTAL 227 100,00 % 134 100,0 % 93 100,0 % 

Tabela 6.2.1.A: Maiores concorrentes 



MAIORES CONCORRENTES 
TOTAL (Bancos Estatais e Privados) 

Safra 
BFB 

Citybank 
Banespa 

CEF 
Real 

BB 
Uni banco 
Nacional 

Bamerindus 
Itaú 

Bradesco 
-~-------

o 10 20 30 40 50 
Número de citações 

Gráfico 6.2.1.A.1 : Maiores concorrentes - Total 

MAIORES CONCORRENTES 

Safra 
BFB~-

Percentual nos 9 ru pos 

Citybank -,;;~~ 

60 

Banespa • 
CEF lmm-Imm 
Real 

BB 

• Privado 

Uni banco ~~~-

Nacional í~ã;;~;;;;;;~~""!"'J Bamerindus 
Itaú 

Bradesco 

o 5 10 15 20 25 30 
% 

m 
Estatal 

Gráfico 6.2.1.A. 2 : Maiores concorrentes por grupo 
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A questão (b), seguinte do questionário, introduz o conceito de 

competitividade e os atributos aos quais é percebida como associada. Semelhante à 

anterior, apenas as três primeiras citações foram consideradas. Entretanto, esta 

questão permitiu a autocitação, o que reduziu a possibilidade de desvios. 

BANCO Total de Percentual Citações pelos Citações pelos 
citações estatais privados 

NA % no N.A. % no 
grupo grupo 

Bradesco 47 21,17 % 30 22,55 % 17 19,10 % 

Itaú 41 18,47 % 27 20,30 % 14 15,73 % 

Bamerindus 38 17,12 % 23 18,80 % 15 16,85 % 

Unibanco 27 12,16 % 16 12,03 % 11 12,36 % 

Nacional 22 9,91 % 11 8,27 % 11 12,36 % 

Real 10 4,50% 4 3,00% 6 6,74% 

Citibank 9 4,05 % 5 3,76% 4 4,49% 

Safra 5 2,25 % 3 2,25 % 2 2,25% 

Banespa 4 1,80 % 2 1,50 % 2 2,25% 

Banco do Brasil 4 1,80 % 3 2,25 % 1 1,12 % 

BMC 2 0,90% 1 0,75% 1 1,12 % 

Nossa Caixa - Nosso Banco 2 0,90% 2 1,50 % - -
América do Sul 1 0,45 % 1 0,75% - -
Banco Francês e Brasileiro 1 0,45 % 1 0,75 % - -
Bemge 1 0,45 % 1 0,75 % - -
Montreal 1 0,45% - - 1 1,12 % 

Garantia 1 0,45% 1 0,75% - -
BCN 1 0,45 % - - 1 1,12 % 

Pontual 1 0,45% 1 0,75% - -
Pactuai 1 0,45% - - 1 1,12 % 

Icatu 1 0,45 % - - 1 1,12 % 

Banestado 1 0,45% 1 0,75 % - -
Sudameris 1 0,45 % - - 1 1,12 % 

TOTAL 222 100 % 133 100 % 89 100 % 

Tabela 6.2.1.B : Bancos mais competitivos 
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Pelas respostas a esta questão, pode-se observar a semelhança entre as 

percepções dos segmentos quanto aos bancos mais competitivos, tanto na ordenação 

das escolhas quanto no percentual de indicações. O gráfico 6.2.1.8.1 apresenta os 

resultados para o total das observações enquanto que em 6.2.1.8.2 os resultados são 

exibidos em gráfico para cada um dos ~rupamentos, estatal e privado, sob a forma de 

participação percentual no grupo. 

BANCOS MAIS COMPETITIVOS 
TOTAL (Bancos Estatais e Privados) 

BANCO DO BRASIL 

BANESPA 

SAFRA 

CITIBANK ... -

REAL 
NACIONAL ... _ ••• 
UNIBANCO -..._ •• _. 

BAMERINDUS )I •••••••••• 

ITAU ~;;;:;;;;;;;;~~J 
BRADESCO J 

o 10 20 30 40 50 
Número de citações 

Gráfico 6.2.1.B.1 : Bancos mais competitivos - Total 



BANCOS MAIS COMPETITIVOS 
Percentual por grupo 

BANCO DO BRASIL 

BANESPA 

SAFRA 

CITIBANK 

REAL JIIII"'. 
NACIONAL 
UNIBANCO ••• _ .. 

BAMERlNDUS ••••••• 

ITAU _ •• -.-.. ~ 
BRADESCO ~!!!~~~~~=:-J 

o 5 10 15 20 25 
% 

• Privado • Estatal 

Gráfico 6.2.1. B.2 : Bancos mais competitivos - por grupo 
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A segunda parte desta questão buscava identificar quais atributos eram 

associados aos bancos citados pelos respondentes para justificar sua competitividade. 

Assim, para cada um dos bancos apontados, solicitava-se a razão pela qual este foi 

julgado competitivo, isto é, que diferenciais positivos detinham. Desta forma, os 

atributos podem ser compreendidos como as vantagens competitivas percebidas pelos 

respondentes nos bancos assinalados. Como a resposta era livre, sem uma 
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padronização prévia, tornou-se necessário um processamento desta questão 

envolvendo os seguintes três passos: 

(a) a partir da análise dos atributos dos bancos, procedeu-se ao agrupamento destes 

atributos em arranjos que representassem a idéia referenciada; 

(b) cada atributo citado foi considerado uma vez. Se um banco recebesse mais de um 

atributo, este seria contado quantas vezes fosse citado. Assim, por exemplo, se um 

banco fosse percebido como competitivo por 4 razões, ele receberia, para efeito de 

totalização, 4 ocorrências, uma para cada atributo. Não se procedeu ao rateio das 

citações, quando um banco citado com 4 atributos contribuiria com 0,25 para a 

totalização de cada atributo, pois se buscava enfatizar neste item os atributos percebidos 

e não os bancos citados; 

(c) alguns bancos foram citados sem que um atributo lhes fosse relacionado. Visto que 

este fato pode representar uma dificuldade em identificar os atributos que conferem 

competitividade àquele banco, optou-se por agrupá-los em uma categoria a parte, qual 

seja, "Banco citado sem atributo"; 

(d) para os cinco bancos com maior número de atributos ou vantagens competitivas 

percebidas - Bradesco, Itaú, Bamerindus, Unibanco e Nacional - foi destacada uma 

tabela separando entre os atributos itentificados por respondentes de bancos estatais e 

privados. 
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TOTAL Citações pelos Citações pelos Atributo ou vantagem competitiva 
estatais privados 

NA %do N.A. % no NA % no 
total grupo grupo 

61 16,40 41 17,90 20 13,99 Automação e tecnologia 

58 15,59 40 17,46 18 12,59 Excelência em produtos e serviços 

38 10,21 31 13,54 7 4,89 Segmentação e atuação em nichos 

34 9,14 14 6,11 20 13,99 Rede de agências 

33 8,87 18 7,86 15 10,49 Marketing e imagem 

32 8,60 13 5,68 19 13,29 Agressividade mercadológica e comercial 

17 4,57 15 6,55 2 1,40 Qualidade total e satisfação do cliente 

15 4,03 6 2,62 9 6,29 Inovação 

14 3,76 10 4,37 4 2,80 Agilidade e dinamismo 

10 2,69 5 2,18 5 3,50 Taxas, preços e comissões competitivas 

9 2,42 9 3,93 - - Estratégia clara/atingimento de objetivos 

7 1,88 6 2,62 1 0,70 Pessoal motivado e capacitado 

7 1,88 - - 7 4,89 Organização e eficiência administrativa 

7 1,88 1 0,44 6 4,19 Porte do banco 
I 

6 1,61 6 2,62 - - Qualidade do atendimento 

5 1,34 1 0,44 4 2,80 Vanguarda e modernidade administrativa 

4 1,07 4 1,75 - - Participação no mercado (market-share) 

3 0,81 3 1,31 - - Saúde financeira do banco 

3 0,81 3 1,31 - - Atingir resultados financeiros 

3 0,81 - - 3 2,10 Publicidade e promoção 

3 0,81 3 1,31 - - Decisão: agilidade e poder 

3 0,81 - - 3 2,10 Necessidade de captar 

372 - 229 - 143 - *** TOTAL DE ATRIBUTOS *** 

31 24 7 *** Banco citado sem atributo 

Tabela 6.2.1.C : Atributos percebidos para a competitividade 



Número de citações por atributo 
Total 

Taxas, preços e comlss{Ses competitivas 
Agilidade e dinamismo 

Inovação 
Qualidade totaVsatlsfação do cliente 

AgressMdade mercadológica e comercia lI._. 
Markellng e Imagem 

Rede de agências ••••• 
Segmentação e atuação em nichos ••••• 
Excelência em produtos e serviços 

Automação e tecnologia ~~~~~~!!!~-J 
o 20 40 60 

número de citações 

Gráfico 6.2.1.C.1 : Atributos citados - Total 

Número de citações por atributo 
Percentual por grupo 

Taxas, preços e comlss{Ses competitivas 
Agilidade e dinamismo .P;8 

Inovação 
Qualidade totaYsatisfação do cliente -'::;~~IIIIIIIIIIIIII 

Agressividade mercadológica e comercia • 

Markellng e Imagem ~:::~;1IIIIIIIIIIIiI 
Rede de agências li 

SegmentaçAo e atuaçAo em nichos j;;;;;~;~J 
Excelência em produtos e serviços 

Automação e tecnologia 

o 5 10 15 20 
% 

I_ Estatal ., Privado I 
Gráfico 6.2.1.C.2 : Atributos citados - por grupo 
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Além da tabela anterior referente aos atributos, foi possível dimensionar

se as vantagens competitivas percebidas para os bancos, conforme a tabela 6.2.1. D, 

ressaltando que os atributos foram totalizados em valores absolutos por banco, sem 

ponderação. 

TOTAL Citações pelos Citações pelos Banco citado 
estatais privados 

N.A. %do N.A. % no N.A. % no 
total grupo _grupo 

85 21,09 55 21,74 30 20,00 Bradesco 

77 19.11 49 1937 28 1867 Itaú 

68 16.87 43 16.99 25 16.67 Bamerindus 

47 11.66 30 11.86 17 11 33 Unibanco 

42 10.42 25 988 17 11.33 Nacional 

17 4.22 8 3.16 9 6.00 Real 

12 2.98 7 2.77 5 3,33 Citibank 

8 1.98 5 1.98 3 2.00 Safra 

7 1.74 5 1.96 2 1.33 Banco do Brasil 

6 1.49 5 1.96 1 0.67 Banespa 

4 0.99 3 1.18 1 0.67 América do Sul 

4 0.99 3 1.18 1 0.67 BMC 

4 0.99 4 1.58 - - BemJie 

4 0.99 4 1.58 - - Banestado 

3 0.74 3 1.18 - - Banco Francês e Brasileiro 

3 0.74 - - 3 2.00 BCN 

3 0.74 - - 3 2.00 Pactuai 

3 0.74 - - 3 2.00 Icatu 

2 0.49 2 0.79 - - Nossa Caixa - Nosso Banco 

1 0.25 1 0.39 - - Garantia 

1 0.25' 1 0.39 - - Pontual 

1 0.25 - - 1 0.67 Montreal 

1 0.25 - - 1 0.67 Sudameris 

403 253 150 - "'** TOTAL *** 

Tabela 6.2.1.0 : Número de atributos dos bancos mais competitivos 
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Os gráficos 6.2.1.D (.1 e .2) retratam o número de atributos percebidos 

para os dez bancos mais citados: 

Número de Atributos Percebidos 
Total 

BANESPA 
BANCO DO BRASIL 

SAFRA 
CITIBANK 

REAL _-
NACIONAL __ -_-_ 
UNIBANCO _._ •• _ 

BAMERINDUS 
ITAÚ -.._ •••• _.-

BRADESCO ----------
o 20 40 60 80 

Número de atributos 

Gráfico 6.2.1.0.1 : Número de atributos percebidos - Total 

100 



Número de Atributos Percebidos 
Percentual dos grupos 

BANESPA 

BANCO DO BRASIL 

SAFRA 

CITIBANK 

REAL~= •• '" NACIONAL. 

UNIBANCO 

BAMERINDUS 

ITAÚ ~;;;;;:;;~~J 
BRADESCO ! 

o 5 10 15 20 25 
% 

• Privado 
l1li 
Estatal 

Gráfico 6.2.1.0.2 : Número de atributos percebidos - por grupo 
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Para os cinco bancos mais citados, procedeu-se à tabulação das 

vantagens competitivas ou atributos aos quais estavam associados, ou seja, porque os 

respondentes os percebiam como mais competitivos (tabelas e gráficos 6.2.1. E). 

Limitou-se a apresentação àqueles atributos que receberam no mínimo 3 citações. 



(a) BRADESCO 

TOTAL de Estatais Privados Atributo ou vantagem competitiva 

citaiões 

NA % no N.A. % no N.A. % no 
total grupo grupo 

20 23,53 10 18,18 10 33,33 Rede de agências 

15 17,65 10 18,18 5 16,67 Automação e tecnologia 

8 9,41 6 10,91 2 6,67 Excelência em produtos e serviços 

7 8,23 4 7,27 3 0,10 *** Citado sem atributo 

5 5,88 4 7,27 1 3,33 Marketing e imagem 

4 4,70 2 3,94 2 6,67 Agressividade mercadológica e comercial 

3 3,53 3 5,45 - - Qualidade total e satisfação do cliente 

3 3,53 3 5,45 - - Segmentação e atuação em nichos 

3 3,53 - - 3 0,10 Porte do banco 

3 3,53 3 5,45 - - Estratégia clara e atingimento de objetivos 

14 16,47 10 18,18 4 13,33 - Outros, com menos de 3 citações 

85 - 55 - 30 - *** TOTAL *** 

Tabela 6.2.1.E.1: Bradesco - atributos percebidos 

BRADESCO 
Vantagens competitivas percebidas 

ESTRATÉGIA CLARA I OBJETrYOS 

PORTE DO BANCO 

SEGMENTAÇÃO E ATUAÇÃO EM NICHOS 

QUALIDADE TOTAUSATISFAÇÃO DO CLIENTE 

AGRESSMDADE MERCADOLÓGICA/COMERCIAL _.----

MARKETING E IMAGEM ~::=:. 
.... Sem atributo 

EXCEL~NCIA EM PRODUTOS E SERVIÇOS 

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA ••••••• ~ 
REDE DE AG~NCIAS ------

o 5 10 15 20 
Número de atributos 

Gráfico 6.2.1.E.1 : Bradesco - atributos percebidos 
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(b) ITAÚ 

TOTAL de Estatais Privados Atributo ou vantagem competitiva 

citar.ões 

NA %no NA % no N.A. % no 
total grupo grupo 

20 25,97 12 24,49 8 28,57 Automação e tecnologia 

9 11,69 7 14,29 2 ~,14 Excelência em produtos e serviços 

7 9,10 2 4,08 5 17,86 Rede de agências 

7 9,10 6 12,24 1 3,57 *** Citado sem atributo 

6 7,80 4 8,16 2 7,14 Marketing e imagem 

5 6,50 5 10,20 - - Segmentação e atuação em nichos 

4 5,20 1 2,04 3 10,71 Agressividade mercadológica e comercial 

4 5,20 1 2,04 3 10,71 Inovação 

3 3,90 3 6,12 - - Qualidade total e satisfação do cliente 

12 15,58 8 16,33 4 14,29 - Outros, com menos de 3 citações 

77 49 28 *** TOTAL *** 

Tabela 6.2.1.E.2 : Itaú - Atributos percebidos 

, 
ITAU 

Vantagens com petitivas percebidas 

QUALIDADE TOTAUSATISFAÇÃO DO CLIENTE 

INOVAÇÃO 

AGRESSMDADE MERCADOLÓGICA/COMERCIAL. ~_ 

SEGMENTAÇÃO E ATUAÇÁO EM NICHOS ._. 

MARKETING E IMAGEM 

..... Sem atributo •••• 

REDE DE AGÊNCIAS •••• 

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS E SERVIÇOS ••••• 

AUTOMAÇÁO E TECNOLOGIA -!~~~~~!!!~~~~ 
o 5 10 15 20 

Número de atributos 

Gráfico 6.2.1.E.2 : Itaú - Atributos percebidos 
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(c) BAMERINDUS 

TOTAL de Estatais Privados Atributo ou vantagem competitiva 

citações 

NA %no NA % no NA % no 
total grupo grupo 

11 16,18 6 13,95 5 20,00 Excelência em produtos e serviços 

11 16,18 6 13,95 5 20,00 Marketing e imagem 

8 11,76 2 4,65 6 24,00 Agressividade mercadológica e comercial 

7 10,29 3 6,98 4 16,00 Inovação 

6 8,82 5 11,63 1 4,00 *** Citado sem atributo 

6 8,82 5 11,63 1 4,00 Automação e tecnologia 

4 5,88 4 9,30 - - Segmentação e atuação em nichos 

3 4,41 2 4,65 1 4,00 Rede de agências 

12 17,65 10 23,26 2 8,00 *'" Outros, com menos de 3 citações 

68 43 25 *"'* TOTAL *** 

Tabela 6.2.1.E.3 : Bamerindus - Atributos percebidos 

BAMERINDUS 
Vantagens competitivas percebidas 

REDE DE AG~NCIAS ••• i-T-i:i-l 
+ 

SEGMENTAÇÃO E ATUAÇÃO EM NICHOS •••• 
+ 

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA ••••• 
+ 

- Sem atributo ••••• 
+ 

INOVAÇÃO +...... : 
AGRESSMDADE MERCADOLÓGICNCOMERCIAL ••••••• 

+ 
MARKETING E IMAGEM ••••••••• 

+ 
EXCE~NCIA EM PRODUTOS E SERVIÇOS !!J~!~!!!!!-J 

o 2 4 6 8 10 12 
Número de atributos 

Gráfico 6.2.1.E.3 : Bamerindus - Atributos percebidos 

119 



120 

(d) UNIBANCO 

TOTAL de Estatais Privados Atributo ou vantagem competitiva 

citar'ões 

NA %no NA % no N.A. % no 
total grupo grupo 

10 21,28 6 20,00 4 23,53 Automação e tecnol~ia 

7 14,89 4 13,33 3 17,65 Excelência em produtos e serv!y'os 

6 12,77 5 16,67 1 5,88 Segmentação e atu~ão em nichos 

6 12,77 4 13,33 2 11,76 *** Citado sem atributo 

5 10,64 2 6,67 3 17,65 MarketiQR e imé!Rem 

13 27,66 9 30,00 4 23,53 ** Outros, com menos de 3 citações 

47 30 17 A'"" TOTAL AAA 

Tabela 6.2.1.E.4 : Unibanco - Atributos percebidos 

UNIBANCO 
Vantagens competitivas percebidas 

MARKETING E IMAGEM 

*** Sem atributo 

SEGMENTAÇÃO E ATUAÇÃO EM NICHOS 

EXCEL~NCIA EM PRODUTOS E SERViÇOS 

J\IITr.~AJ\í'Ãr. I=" TI="í'I\Ir.1 r.r..ld 

Gráfico 6.2.1.E.4 : Unibanco - Atributos percebidos 



(e) NACIONAL 

TOTAL de Estatais Privados Atributo ou vantagem competitiva 

citar.ões 

NA %no NA % no N.A. % no 
total grupo grupo 

8 19,05 5 20,00 3 17,65 Excelência em produtos e serviços 

6 14,29 1 4,00 5 29,41 Agressividade mercadológica e comercial 

6 14,29 6 24,00 - - Automação e tecnologia 

5 11,90 2 8,00 3 17,65 Marketing e imagem 

5 11,90 3 12,00 2 11,76 Segmentação e atuação em nichos 

3 7,14 3 12,00 - - Qualidade total e satisfação do cliente 

9 21,43 5 20,00 4 23,53 - Outros, com menos de 3 citações 

42 25 17 .u TOTAL ••• 

Tabela 6.2.1.E.5 : Nacional - Atributos percebidos 

NACIONAL 
Vantagens competitivas percebidas 

QUALIDADE TOT ALfSATISF AÇÃO DO CLIENTE 

SEGMENTAÇÃO E ATUAÇÃO EM NICHOS 

MARKETING E IMAGEM 

AUTOMAÇÃd E TECNOLOGIA 

AGRESSIVIDADE MERCADOLÓGICNCOMERCIAL 

EXCEL~NCIA EM PRODUTOS E SERViÇOS 

o 2 468 
Número de atributos 

Gráfico 6.2.1.E.5 : Nacional - Atributos percebidos 
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Na questão (c) da primeira parte do questionário solicitava-se listar os 

atributos ou competências vistos como associados ao conceito de competitividade na 

indústria bancária. Para a tabulação das respostas foi confeccionada uma relação dos 

agrupamentos possíveis dos atributos, semelhante ao item anterior. O respondente 

podia colocar quantos atributos desejasse para explicar sua interpretação do conceito de 

competitividade. Como conseqüência, o total de respostas foi maior que 77. Na tabela 

6.2.1.F encontra-se uma listagem destes grupos. 

Embora fosse possível aumentar a agregação das respostas, a maior 

abertura da classificação permitiu perceber, com mais detalhes, os pontos vistos como 

de maior importância e passíveis de uma captura mais abrangente a partir de perguntas 

abertas. Uma possível utilização das respostas de forma mais agregada poderia separar 

os atributos ligados à eficiência administrativa, à cultura, aos recursos materiais, etc., 

conforme procedido na apuração das respostas à questão (d), desta primeira parte do 

questionário, \(ista adiante. 

ATRIBUTO OU COMPET~NCIA Total de % no Citações pelos Citações pelos 
citações total estatais privados 

N.A. % no N.A. % no 
grupo grupo 

Excelência dos produtos e serviços 32 15,31 17 14,53 15 16,30 

Qualidade Total e satisfação do cliente 20 9,57 11 9,40 9 9,78 

Qualidade do atendimento 18 8,61 10 8,55 8 8,70 

Taxas, preços e comissões 16 7,66 8 6,84 8 8,70 

Automação e tecnologia 16 7,66 8 6,84 8 8,70 

Sensoriamento das necessidades de 15 7,18 7 5,98 8 8,70 
clientes e do mercado 

Segmentação e atuação em nichos 10 4,78 6 5,13 4 4,35 

Organização e eficiência administrativa 9 4,31 8 6,84 1 1,09 

Marketing 9 4,31 6 5,13 3 3,26 

Atingir resultados financeiros 8 3,83 5 4,27 3 3,26 
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ATRIBUTO OU COMPETtNCIA Total de % no Citações pelos Citações pelos 

(continuação) citações total estatais privados 

Pessoal capacitado e motivado 8 3,83 3 2,56 5 5,43 

Agilidade e dinamismo 7 3,35 4 342 3 3,26 

Participação no mercado (market-share) 7 3,35 4 3,42 3 3,26 

Agressividade mercadológica e 5 2,39 2 1,71 3 3,26 
comercial 

Otimizar os resultados das operações 5 2,39 3 2,56 2 2,17 

Rede de agências ampla 5 2,39 2 1,71 3 3,26 

Capacidade de adaptação ao ambiente ,4 1,91 3 2,56 1 1,09 

Estratégia clara e atingimento de 4 1,91 4 3,42 -
objetivos 

Saúde financeira do banco 3 1,44 1 0,85 2 2,17 

Vanguarda e modernidade 2 0,96 2 1,71 -
administrativa 

Publicidade e promoção 2 0,96 - 2 2,17 

Agilidade e autonomia nas decisões 2 0,96 2 1,71 -
Porte 1 0,48 1 0,85 -
A competitividade é relativa: conceito 1 0,48 - 1 1,09 
interno a cada banco 

TOTAL 209 100,0 117 100,0 92 100,0 

Tabela 6.2.1.F : Atributos para a competitividade 

Para os gráficos desta questão, foram destacados os principais atributos 

relacionados, com mais de 7 citações, o que correspondeu a um percentual superior a 

75 % do total das respostas. 



Atributos para a competitividade 
Total (mais de 7 citações) 

Pessoal capacitado e motivado ji.iiT~!-r-;;-l 
Resultados financeirds _.-

Marl<eting .--

Organizaçêo/eficiência administrativa 1~!§b:. 
Segmentaçêo e nichos 

Necessidades mercado e clientes 
Automaçêo e tecnologia 

Taxas, preços, comiss6es .-._.
Qualidade do atendimento .-._.

Qualidade totallsatisfaçéo do cliente 

Excelência produtos e seviços ~~~~~"'~~~~~~ 
o 5 10 15 20 25 30 35 

Número de citações 

Gráfico 6.2.1.F.1 : Atributos para a competitividade - Total 

Atributos par~ a competitividade 
Percentual nos grupos 

Pessoal capacitado e motivado 
Resultados financeiros 

Marl<eting 
Organizaçêo/eficiência administrativa JIIII~. 

Segmentaçêo e nichos 
Necessidades mercado e clientes _.pmm 

Automaçêo e tecnologia ~::: 
Taxas, preços, comiss6es li 
Qualidade do atendimento ':::~ 

Qualidade totallsatisfaçêo do cliente li 
Excelência produtos e seviços ~~~~~~~~ 

O 5 10 15 20 
% 

• Estatal 
ma 
Privado 

Gráfico 6.2.1.F.2 : Atributos para a competitividade - grupos 
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A última questão da primeira parte, questão (d), aborda diretamente o 

tema objeto do estudo, ou seja, as diferenças entre bancos estatais e privados 

relativamente à competitividade. A tabela 6.2.1.G mostra a tabulação das respostas 

dentro dos segmentos: 

Igualmente competitivos? SIM NÃO DEPENDE 

Banco do respondente N.A. N.A. N.A. 

Estatal 10 32 4 

Privado 5 22 4 

Tabela 6.2.1.G : Competitivldade de bancos Estatais X Privados 

Solicitava-se ainda, nesta questão, que o respondente justificasse sua 

resposta. A grande variação obtida nas justificativas conduziu à construção de 

agregados maiores, destacando questões relativas à administração interna da empresa, 

condicionantes políticos, cultura, entre outros. As categorias selecionadas foram as 

seguintes: 

A - ESTRUTURA, e os demais elementos a ela diretamente relacionados ou 

conseqüentes, tais como tamanho do banco e porte da rede; 

B - CONDICIONANTES POLíTICOS, compreendendo forças, pressões políticas e outros 

impactos do comando estatal, como a obrigação de realizar licitações, a falta de um 

"dono", acesso a contas públicas, a manutenção de clientes compulsórios e outros 

fatores vinculados à relação com os governos; 
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c - CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, relativa também ao uso da informatização, ao 

modelo de gestão, à competência, agilidade e decisão; 

D - ATUAÇÃO NO MERCADO, representada pelos produtos, serviços e taxas 

disponibilizadas, bem como pela qualidade geral e de atendimento aos clientes; 

E - MISSÃO SOCIAL, entendida comQ a função do banco estatal como agente de 

desenvolvimento, compreendendo também os impactos produzidos na cultura da 

empresa e sua necessidade de sobrevivência no mercado; 

F - POlÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS, referente à questão da estabilidade dos 

funcionários dos bancos estatais e as despesas que representam. 

Para o processamento das respostas foram destacados os argumentos 

utilizados pelos respondentes para justificar sua percepção quando à semelhança ou 

não da competitividade entre os bancos estatais e privados. Eventualmente, uma das 

categorias pode ter sido mencionada tanto para justificar uma resposta negativa quanto 

positiva. Por exemplo, Forças Políti9s (categoria B) pode representar um aspecto 

negativo, pela dificuldade em proceder a compras, quanto positivo, pela manutanção de 

clientes compulsórios. Os resultados são demonstrados em duas tabelas e gráficos 

(6.2.1.H.1 e 6.2.1.H.2), apresentando a totalização por categorias das justificativas, e 

também segmentadas entre as respostas positivas e negativas à questão. 



Item JUSTIFICATIVA Total %no Citações pelos 
N.A. total estatais 

N.A. % no 
grupo 

A Estrutura 1 6 5,31 4 571 

B Condicionantes PoHticos 26 2301 15 2143 

C Capacidade Administrativa 33 2920 25 35,71 

O Atuação no Mercado 23 20,35 10 14,29 

E Missão Social 15 13,27 12 1714 

F Políticas de RH 7 6,19 3 429 

NR Não respondeu 3 2,65 1 1,43 

Tabela 6.2.1.H.1 : Justificativa - Competitividade de bancos Estatais X Privados 

Comparação da competitividade 
Estatal X Privado (percentual) 

** não respondeu 

Polfticas de RH 

Missão social 

Atuação no mercado 
Capac. administrativa 

Cond. polfticas 

Estrutura 

o 10 20 
% 

l_Total II1II Estatal _ Privado I 

30 
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Citações pelos 
privados 

N.A. % no 
gru~_o 

2 4,65 

11 2558 

8 18,60 

13 30,23 

3 698 

4 9,30 

2 4,65 

40 

Gráfico 6.2.1.H.1 : Justificativa - Competitividade de bancos Estatais X Privados 
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Item JUSTIFICATIVA Total %no Não igualmente Igualmente 

(N.A.) 
total competitivos competitivos 

N.A. % no N.A. % no 
grupo grupo 

A Estrutura 6 6,00 5 6,33 1 4,76 

B Condicionantes Polrtlcos 23 23,00 20 25,32 3 1429 

C Capacidade Administrativa 31 30,00 25 31,65 6 28,57 

O Atuação no Mercado 18 18,00 8 10,13 10 47,62 

E Missão Social 13 13,00 12 15,19 1 4,76 

F Politicas de RH 6 6,00 6 7,59 O 0,00 

NR Não respondeu 3 3,00 3 3,80 O 0,00 

Tabela 6.2.1.H.2 : Justificativa por tipo de resposta - Comparaçao da Competitividade de bancos 
Estatais X Privados 

Obs.: Não foram consideradas nesta tabela as respostas diferentes de Sim ou Não. Por esta 
razão, o total é diferente da tabela anterior. 

Comparação da competitividade 
Estatal X Privado (percentual) 

- não respondeu 

Polfticas de RH 

Missão social 

Atuação no mercado 

Capac. administrativa 

Cond. pollticas 

Estrutura 

o 10 20 30 40 50 
% 

I_ Não igualm. compet. • Igualmente compet. I 

Gráfico 6.2.1.H.2 : Justificativa por tipo de resposta - Comparação da Competitividade de bancos 
Estatais X Privados 
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6.2.2 Resultados das questões quantitativas 

A segunda parte do questionário baseou-se em questões fechadas, cada 

uma abordando um tema específico, dividida em diversos ítens. A utilização de uma 

escala ordinal e o desconhecimento das características quanto à distribuição da 

população (Siegel, 1975) indicaram o tratamento dos dados pela estatística não

paramétrica. 

Cada questão, sobre um tema específico, foi dividida em diversos itens, 

no mínimo 5 para a questão A e no máximo 12 para a questão G. Desta forma, para a 

análise das respostas às questões desta segunda parte do questionário, os dados foram 

convertidos em escores através dos seguintes passos: 

(a) Internamente a cada questão, as respostas dos itens foram ordenadas em forma 

decrescente no número e, conseqüentemente, na importância relativa pela qual era 

percebida dentro da questão; 

(b) a seguir, foram atribuídos escores aos itens segundo a seqüência em que se 

encontravam. Os que tinham resposta 5 ficavam com escore 1, 4 com 2, e assim por 

diante. Em caso de empate, os dois recebiam o mesmo escore, e o escore seguinte era 

saltado. 

Observe-se que a atribuição do escore 1 àquele item que tinha a maior 

pontuação, geralmente igual a 5, fez com que a apresentação dos escores em um 

gráfico devesse ser vista de forma diferente da usual, uma vez que os itens com escores 

menores serão os mais importantes. O escore médio resultou da média aritmética dos 
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diversos escores, tanto para o total das respostas quanto para os grupamentos estatal e 

privado. 

Embora não tenha sido utilizada na análise dos dados, o processamento 

dos itens através da estatística descritiva paramétrica encontra-se listado no anexo 1. 

Para efeito de visualização dos resultados pela estatística paramétrica, os quadros 

demonstrativos contêm coluna relativa à média aritmética das pontuações. 

As questões e itens apresentados nesta seção foram baseados na 

metodologia utilizada por Moraes (1991) e ajustados para o ambiente bancário, à luz da 

literatura específica, incorporando também sugestões de outros autores. 

Para a análise estatística utilizou-se o teste qui-quadrado, ou X2 , para 

duas amostras independentes. Este teste é aplicável quando os dados da pesquisa 

apresentam-se com freqüências discretas e busca-se determinar a significância das 

diferenças entre dois grupos independentes. Para sua utilização, são tabuladas as 

respostas de cada grupo dentro das diversas categorias, cotejando posteriormente estes 

grupos. 

Na aplicação do teste, considerou-se um nível de significância de 5 %, ou 

seja, a. = 0,05, com Ho: Não há diferenças entre os segmentos estatal e privado 

relativamente à percepção de competitividade na indústria bancária . 

. A hipótese de nulidade Ho pressupõe a homogeneidade da amostra, isto 

é, seriam originárias da mesma população. O erro tipo I equivale então à probabilidade 

de ser rejeitada a hipótese nula quando esta for verdadeira, probabilidade neste caso 

igual a 5%. 
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Portanto, o fato de não rejeitar a hipótese nula indica haver forte evidência 

de homogeneidade entre os segmentos estatal e privado, ou seja, a amostra é 

homogênea e extraída da mesma população. Ou, no caso, não há diferença entre 

tecnoestruturas de bancos estatais e privados relativamente à percepção do item em 

análise. 

Os resultados dos testes qui-quadrado aplicados as questões de A a G, 

desta segunda parte, encontram-se no anexo 2. Nas tabelas, a coluna média aritmética 

dos pontos refere-se à média obtida sem a transposição para postos. 

Questão A 

Que importância o Sr(a) atribui aos seguintes objetivos de um banco? 

Galbraith (1982) argumenta que o fortalecimento da tecnoestrutura nas 

empresas capitalistas retira do lucro o papel de objetivo destas empresas. Apontando os 

novos objetivos das empresas, afirma que : 

"Não existe mais, portanto, a priori, razão para acreditar que 
a maximização de lu :;ros seja o objetivo da tecnoestrutura. Poderá ser, 
mas tem que prová-lo, o que será difícil se outras coisas forem mais 
importantes que o lucro para o êxito da tecnoestrutura - se outros objetivos 
atenderem melhor a seus interesses. Será também difícil provar a 
maximização de lucros, a priori, se a tecnoestrutura que toma as decisões 
e tem a autoridade não os obtém" (p.92). 

De fato, para a empresa moderna a maximização dos lucros vem a 

confundir-se com outros objetivos estratégicos que visam a garantir retornos ou lucros 

futuros e, mesmo, a continuação de suas operações no longo prazo. 
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Esta questão situa a importância do lucro frente a outros objetivos 

estratégicos perseguidos pelos bancos. 

Média Escore Escore Escore Diferença 

ITEM (aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-b) 

A1 MaximizaçAo da rentabilidade do 4,6104 1,3766 1,5217 1,1613 0,3604 

patrimônio (lucratividade) 

A2 Aumento da parcela de mercado dos 4,3506 1,6623 1,6739 1,6452 0,0287 

principais produtos , 

A3 Diversificação para reduzir dependên- 3,6842 2,6494 2,6739 2,6129 0,0610 

cia dos atuais produtos 

A4 Elevação do valor das ações da 3,4545 2,9740 2,7609 3,2903 -0,5294 

empresa 

A5 Aumento do tamanho do banco em 2,6234 3,9221 3,8696 4,0000 -0,1304 

relacAo aos outros bancos 

Tabela 6.2.2.A : Principais objetivos do bancO 

Os gráficos a seguir (6.2.2.A.1 e 6.2.2.A.2) permitem uma melhor 

visualização dos resultados: 
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A aplicação do teste x2 entre as percepções dos segmentos estatal e 

privado (anexo 2) demonstram que para nenhum dos itens deve ser rejeitada a hipótese 

nula. Ou seja, segundo a importância atribuída aos objetivos, há forte tendência dos 

dados terem origem na mesma população. 

Questão B 

Como o Sr(a) percebe a import§ncia dos seguintes fatores ou recursos para seu 

banco superar a concorrência no mercado ? 

Os recursos competitivos estão associados aos pontos fortes e fracos da 

empresa, baseados na análise situacional, de difundido emprego em diagnóstíco na 

Administração Estratégica (análise SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats). Estes recursos podem ser aSsociados ainda aos conceitos de competência 

essencial (core competence) e ativos estratégicos (strategic assets), temas mais 

recentes das discussões sobre estratégia, conforme apresentados em Prahalad & Hamel 

(1990) e Markides e Williamson (1994). 

A tabela 6.2.2.8 e os gráficos 6.2.2.8.1 e 6.2.2.8.2 apresentam os resultados 

obtidos para a tabulação das respostas a esta questão: 
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Média Escore Escore Escore Diferença 

ITEM (aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-bJ 

B1 Parcela de mercado dos principais 4,3513 2,9091 2,7609 3,1290 -0,3681 

produtos 

B2 Valor cobrado por serviços 2,8784 6,6883 6,6304 6,7742 -0,1438 

oferecidos (talonário, DOC, etc.) 

B3 Rede de agências/Postos de 3,6974 4,6104 4,3043 5,0645 -0,7602 

serviço (tamanho e localização) 

B4 Capacidade de captação (equipes 4,6053 1,8312 1,6522 2,0968 -0,4446 

treinadas, recursos e condições 

para negociar) 

B5 Competência na aplicação dos 4,6974 1,5974 1,8478 1,2258 0,6220 

recursos captados 

B6 Qualidade no atendimento aos 4,7922 1,3377 1,3913 1,2581 0,1332 

clientes (eficiência, funcionários 

treinados) 

B7 Sistema de informações gerenciais 4,4267 2,6234 2,5870 2,6774 -0,0904 

B8 Autonomia gerencial e flexibilidade 4,4156 2,6234 2,5652 2,7097 -0,1445 

para negociar 

Tabela 6.2.2.8: Recursos competitivos 
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o teste X2 entre as percepções dos segmentos apresenta no item 81, 

relativo à parcela de mercado dos principais produtos, apresentou um nível descritivo de 

0,045, inferior aos 5% estabelecidos como nível de significância para aplicação do teste. 

Ou seja, para este item, não pode ser garantida a homogeneidade da amostra. 

Questão C 

Qual a importância do efeito produzido pelos seguintes fatores externos para 

alterar (aumentar ou reduzir) a concorrência no setor bancário ? 

Pela análise situacional (SWOT), as ameaças e oportunidades 

apresentadas à Empresa originárias do ambiente externo devem ser examinadas 

durante o diagnóstico. Estas forças impactam no tamanho do mercado e na distribuição 

das forças entre os concorrentes, aumentando a rivalidade entre as empresas. Os itens 

a seguir introduzem uma relação de possíveis fatores externos que podem impactar a 

atuação dos bancos, principalmente no sentido de aumentar a concorrência no setor. 



ITEM Média Escore Escore 

(aritmética) Médio Estatal 

dos pontos (a) 

C1 Condições gerais da economia 4,2987 1,7273 1,8696 

C2 Normas e instruções reguladoras 3,6053 1,8696 2,8478 

do sistema bancário 

C3 Nível dos depósitos compulsórios e 3,4416 3,0000 2,8043 

empréstimos obrigatórios 

C4 Atuação do governo como cliente 3,4474 3,1688 2,9783 

C5 Políticas governamentais para 3,3766 3,0390 2,9130 

abertura de novos bancos, 

expansões ou fusões 

C6 Situação política nacional 3,8831 2,2987 2,6522 

Tabela 6.2.2.C : Fatores externos 
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Escore Diferença 

Privado de escore 

(b) (a-b) 

1,5161 0,3535 

2,8387 0,0091 

3,2903 -0,4860 

3,4516 -0,4733 

3,2258 -0,3128 

1,7742 0,8780 



Diferença de Média dos Escores 
Questão C 

3.5 -.----------~-----------, 

.Q 3 
"O 
-<I> 
:E 
(I) 2.5 
L-

o 
U 

tY} 2 

1.5 ~-tIIlIIII---+----+---+---+----i!------' 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Item 

I_ Estatal 111 Privado I 
Gráfico 6.2.2.C.2 : Diferença dos escores - Fatores Externos 

139 

Nesta questão, apenas o item 6, relativo aos impactos da situação política 

nacional na rivalidade do setor bancário foi percebido de forma diferente pelos 

segmentos, sendo considerado mais importante nos bancos privados. O nível descritivo 

deste item, equivalente a 0,014, permite rejeitar a hipótese nula. 

Questão O 

Qual a import§.ncia o sr(a) atribui aos itens abaixo, no que diz respeito à ameaça 

que podem representar ao bom desempenho do seu banco ? 

Esta questão apresenta-se como um desdobramento da anterior, 

detalhando contudo o contexto de aumento da concorrência ao que Porter (1991) 

denominou como rivalidade ampliada. Nesta definição, o autor busca estabelecer o 
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ambiente concorrencial de forma mais ampla argumentando que a "concorrência em 

uma indústria não está limitada aos participantes estabelecidos (p.24)". Outras forças 

competitivas precisam ser analisadas, quais sejam, ameaça de novos entrantes, poder 

de negociação dos compradores, ameaça de produtos ou serviços substitutos, poder de 

negociação dos fornecedores, além da própria rivalidade entre as empresas existentes. 

Os itens seguintes listam estas principais forças. 

Média Escore Escore Escore Diferença 

ITEM (aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-b) 

01 Grandes bancos já instalados no 3,6351 3,0130 3,1739 2,7742 0,3997 

mercado 

02 Pequenos bancos já Instalados no 2,4861 5,9091 6,4130 5,1613 1,2517 

mercado 

03 Novos produtos/serviços lançados 4,1757 2,0390 2,3696 1,5484 0,8212 

por outros bancos 

04 Atuação do movimento sindical de 2,9028 4,8052 4,3043 5,5484 -1,2441 

funcionários 

05 Intensidade da rivalidade entre os 3,1892 3,8182 4,3913 2,9677 1,4236 

bancos existentes 

06 Instalação de novos bancos de 2,6286 5,4026 5,6522 5,0323 0,6199 

origem nacional 

07 Instalação de novos bancos de 2,9452 4,4416 4,6957 4,0645 0,6312 

origem estrangeira 

08 Crescente internacionalização da 3,3099 3,8961 3,9130 3,8710 0,0420 

economia 

09 Produtos substitutos de empresas 2,8750 4,7922 4,5870 5,0968 -0,5098 

não bancárias (ex.: produtos dos 

correios) 

010 Mudança nas necessidades dos 3,8082 2,8052 2,2609 3,6129 -1,3520 

consumidores 

Tabela 6.2.2.0 : Principais ameaças 
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o teste estatístico apontou dois itens onde a hipótese nula deve ser 

rejeitada. São eles o item 1, com nível descritivo de 0,04 e o item 4, também com 0,04. 

Entretanto, os itens 5, 8 e 10 estiveram bem próximos à rejeição, com níveis de 0,06, 

0,06 e 0,05 respectivamente. 

Os níveis descritivos obtidos para os itens desta questão foram os menos 

significativos entre todos os demais. Se inicialmente o nível de significãncia escolhido 

fosse igual a 0,10, apenas' 4 dos iten~ teriam apresentado evidências para manter a 

hipótese nula, da homogeneidade da população. Os outros seis (itens 1,3,4,5,8 e 10) 

permitiriam rejeitar Ho. 

Questão E 

Como o sr(a) percebe a importáncia das seguintes estratégias para aumentar a 

competitividac ? de seu banco ? 

As estratégias funcionais são priorizadas para a construção das vantagens 

competitivas selecionadas. Em geral, estão sintonizadas com a compreensão pelas 

empresas de suas competências essenciais, refletindo a percepção dos principais 

recursos competitivos necessários para enfrentar a concorrência. A tabela e os gráficos 

6.2.2.e apresentam os resultados. 
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Média Escore Escore Escore Diferença 

ITEM (aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-b) 

E1 Investimentos na formação e 4,7568 1,5974 1,8043 1,2903 0,5140 

treinamento do pessoal 

E2 ~nfase na qualidade do que é 4,6800 1,8961 1,9348 1,8387 0,0961 

percebido pelo cliente 

(atendimento, instaI., etc.) 

E3 Agilidade no lançamento de novos 4,5270 2,4935 2,8261 2,0000 0,8261 

produtos e serviços 

E4 Taxas de juros competitivas nas 4,2162 3,7532 3,9783 3,4194 0,5589 

operacões 

E5 Procura por negócios e produtos 3,7568 5,5455 5,4348 5,7097 -0,2749 

com float mais elevado 

E6 Participação atuante em órgãos de 3,1370 7,7013 7,0435 8,6774 -1,6339 

c/asse patronais 

E7 Bom relacionamento com o 3,7534 5,5325 5,9348 4,9355 0,9993 

mercado internacional 

E8 Grande investimento em 4,5067 2,4156 2,6304 2,0968 0,5336 

automação e informatização 

E9 Intensa procura por eficiência 4,4931 2,4675 2,1304 2,9677 -0,8373 

administrativa 

E10 ~nfase na integração à 4,0000 4,4805 3,7609 5,5484 -1,7875 

comunidade 

E11 ~nfase em promoção de produtos e 3,8082 5,3377 5,9783 4,3871 1,5912 

publicidade 

Tabela 6.2.2.E : Estratégias 
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Para esta questão E, pode-se rejeitar a hipótese de homogeneidade da 

população para os itens 6 e 10, por apresentarem níveis descritivos de 0,04 e 0,007, 

respectivamente. 

Questão F 

Que importância o sr(a) atribui aos seguintes indicadores QUANTITA TI VOS para 

a medição e análise da competitividade de um banco? 

Os indicadores quantitativos têm uma longa utilização para expressar a 

saúde financeira das empresas e, especialmente, dos bancos. Ranking de bancos 

normalmente trazem os volumes de ativos, de empréstimos ou depósitos, mas 

certamente não conseguem refletir a real situação dos bancos, principalmente no 

tocante às estratégias e aspectos administrativos e organizacionais. 

Os ativos tangíveis são aqueles passíveis de mensuração e expressão 

através dos indicadores quantitativos tradicionais, resultado da pouca difusão e 

limitação do' uso de metodologias que permitem avaliar ativos intangíveis. Os 

indicadores listados a seguir são aqueles encontrados com maior freqüência na literatura 

sobre bancos. 
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Média Escore Escore Escore Diferença 

ITEM (aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-b) 

F1 Solidez (Patrimônio Líquido) 4,3194 3,2338 3,6087 2,6774 0,9313 

F2 Tamanho dos ativos totais 3,8219 5,2857 5,4783 5,0000 0,4783 

F3 Rentabilidade do patrimônio (lucro 4,6712 2,2727 2,5652 1,8387 0,7265 

líquido/patrimônio líquido) 

F4 Produtividade (volume de 4,2676 3,6234 3,3478 4,0323 -0,6845 

operações por funcionário ou 

agência) 

F5 Volume de empréstimos 3,9315 4,7662 4,8261 4,6774 0,1487 

F6 Volume de depósitos 4,1644 3,7143 4,0217 3,2581 0,7636 

F7 Rentabilidade dos ativos (lucro 4,5135 2,3117 2,0870 2,6452 -0,5582 

líquido/ativos totais) 

F8 Desempenho (crescimento real dos 4,5811 1,9740 1,6957 2,3871 -0,6914 

lucros) 

F9 Valor relativo das ações do banco 3,5556 6,4286 6,5652 6,2258 0,3394 

no mercado 

F10 Qualidade dos empréstimos (grau 4,2877 3,0909 2,4565 4,0323 -1,5758 

de inadimplência) 

F11 Nível médio de 3,8356 5,2597 4,9565 5,7097 -0,7532 

empréstimos/depósitos por agência 

Tabela 6.2.2.F : Indicadores Quantitativos 
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Esta questão apresenta uma grande convergência nas opiniões, visto que 

para nenhum dos itens poderia ser rejeitada a hipótese nula. Ou seja, pode-se afirmar 

que há fortes evidências que as tecnoestruturas de bancos estatais e privados têm a 

mesma percepção da importância dos indicadores citados para a medição da 

competitividade de um banco. 

Ao contrário da questão D, todos os itens desta questão apresentaram 

nível descritivo acima de 0,10, indicando neste caso uma maior homogeneidade. 

Questão G 

Da mesma forma, que import~ncia o sr(a) atribui aos seguintes indicadores 

QUAL/TA T/VOS para a medição e análise da compefifividade de um banco? 

Indicadores qualitativos representam o segmento não mensurável ou de 

difícil mensuração nas organizações. Embora novas metodologias venham surgindo 

para sua apuração, estes estão mais relacionados a avaliações internas das próprias 

organizações e aos objetivos e estratégias perseguidos. 
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Segundo Hall (1992), os recursos intangíveis podem ser classificados 

como ativos (assets) e habilidades (ski/ls). Classificados como ativos estariam aqueles 

que são caracterizados pela posse, tais como os direitos de propriedade intelectual 

sobre patentes, copyright, marcas e design, bem como contratos, segredos comerciais e 

bases de dados. Na segunda categoria estariam as habilidades ou competências, 

incluindo o know-how dos empregados, e as atitudes coletivas que moldam a cultura 

organizaciontal. Em pesquisa no ano de 1990 junto a presidentes de empresas no 

Reino Unido para avaliação da importância estratégica dos recursos intangíveis, obteve 

resultados que apontaram o papel fundamental de alguns deste recursos para o 

sucesso dos negócios e o tempo necessário para se obtê-los. O quadro a seguir 

apresenta os cinco mais importantes : 

, 

Ranking Recurso Intangível Tempo de 

reposição 

(anos) 

1 Reputação da companhia 10,8 -

2 Reputação do produto 6,0 

3 Know-how dos empregados 4,6 

4 Cultura organizacional -
5 Redes de relacionamentos 3,4 

pessoais 

Quadro 6.2.2.G: Principais recursos intangíveis 
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Defendendo a importância crescente do capital intelectual como um 

valioso ativo das empresas americanas, Stewart (1991) reafirma a colocação anterior: 

"Since these invisible assets cast long shadows, lhe best lechnique for tracking them 

may be to measure the shadows lhemselves." (p.SO). Este mesmo autor, em outro 

artigo (Stewart, 1994), destaca: "Business pioneers are fínding surprising ways to put 

real dollars on the botfom fine as they disco ver how to measure and manage the ultima te 

intangible: knowledge" (p.28). A importância econômica deste ativo pode também ser 

notada na estimativa de Charles Handy, segundo a qual "intellectual assets of a 

corporation are usually worth three or four times tangible book value. " (Stewart, 1994, 

p.29) 

Outros autores destacam igualmente a importância destes recursos para 

análises de concorrência no ambiente bancário. Hirtle (1991), em estudo sobre fatores 

que impactavam a competitividade internacional de instituições financeiras, apontou que 

os indicadores tradicionais, econômico-financeiros, eram insuficientes para capturar o 

impacto no desempenho das instituições representado pela sofisticação tecnológica, 

capacidade de inovação e "capital humano". Estevam & Mazzi (1993) debatem a 

importância da disputa por espaços na mente dos consumidores, a partir da mensuração 

de atributos tais como confiança e qualidade do atendimento. Na revista Euromoney 

(1990), para a avaliação dos melhores bancos do mundo foram utilizados indicadores 

quantitativos e qualitativos, tais como ativos, capital, retomo sobre capital, qualidade dos 

lucros, estratégia e conceito para os acionistas, entre outros. 
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ITEM Média Escore Escore Escore Diferença 

(aritmética) Médio Estatal Privado de escore 

dos pontos (a) (b) (a-b) 

G1 Qualificação e capacitação dos 4,6933 1,8442 1,9565 1,6774 0,2791 

funcionários 

G2 Capacidade de inovação e 4,5734 2,8052 3,5870 1,6452 1,9418 

lançamento de produtos 

G3 Qualidade no atendimento aos 4,8400 1,3896 1,3261 1,4839 -0,1578 

clientes 

G4 Estratégia (habilidade para 4,6164 2,5844 2,0870 3,3226 -1,2356 

identificar e responder às 

oportunidades e ameaças) 

G5 Marketing (capacidade para 4,6164 2,5325 2,9348 1,9355 0,9993 

identificar e atender às 

necessidades dos clientes) 

G6 Automação e sofisticação 4,3600 3,6104 4,1087 2,8710 1,2377 

tecnológica 

G7 Conceito para os acionistas e 3,7567 6,4545 6,4565 6,4516 0,0049 

mercado de capitais 

G8 Projeção e participação nos 3,6849 6,8831 7,4783 6,0000 1,4783 

mercados internacionais 

G9 Imagem do banco junto ao público 4,7465 2,0909 1,8913 2,3871 -0,4958 

r---

G10 Proximidade e bom relacionamento 3,7945 6,4416 6,2826 6,6774 -0,3948 

com os diversos níveis de governo 

G11 Boas relações de trabalho em 4,3108 3,8052 3,7391 3,9032 -0,1641 

ambiente favorável 

G12 Participação dos trabalhadores nas 3,8919 5,8831 6,0652 5,6129 0,4523 

decisões administrativas 

Tabela 6.2.2.G·: Indicadores qualitativos 
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Nesta questão, apenas o item 4, relativo à importância das habilidades em 

desenvolvimento de estratégias, foi percebido de forma diferente pelos segmentos, 

apresentando contudo um nível descritivo de 0,049, bem próximo do nível de 

significância de 0,05 estabelecido. 

seguir. 

Os gráficos correspondentes (6.2.2.G.1 e 6.2.2.G.2) são apresentados a 

Média dos Escores 
Questão G 

8 ~--------------------------------~ 

o 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10g11 g12 

Item 

I_ total mI estatal _ privado I 

Gráfico 6.2.2.g.1 : Média dos escores - Indicadores Qualitativos 
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Gráfico 6.2.2.9.1 : Diferença dos escores - Indicadores Qualitativos 
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7 - Análise dos resultados 

7.1 Comparação entre as percepções de bancos estatais e privados 

7.1.1 Análise das questões qualitativas 

Na análise das respostas à primeira questão, (a), desta parte do 

questionário, três observações merecem ser destacadas. A primeira delas refere-se à 

concentração das citações do segmento estatal em dois bancos: Bradesco e Itaú, que 

juntos receberam 66 citações, o equivalente a 49% do total deste segmento. Nos 

bancos privados, a importância da concorrência dos pequenos bancos, de atuação 

predominante no mercado de atacado, sugere um possível avanço dos bancos de varejo 

também nos mercados de corporate e private, onde são selecionados como clientes 

grandes empresas e pessoas físicas de alta renda respectivamente. De um total de 93 

concorrentes citados, 23 respostas - 24,7% - referiam-se a bancos pequenos 

especializados em operações de engenharia financeira (Pontual, Pactuai, Icatu, 

Garantia) ou bancos com pequena rede (Montreal, Citibank, Safra, etc.). 

A terceira observação é quanto à percepção do Banco do Brasil - BB e da 

Caixa Econômica Federal- CEF pelos estatais como concorrentes, com 14 e 10 citações 

respectivamente. Entretanto, no segmento privado, o BB recebeu apenas uma citação e 

a CEF nenhuma. 

As diferenças entre as percepções dos segmentos estatal e privado são 

verificadas a seguir, a partir da observação do número de citações interna e 

externamente aos segmentos. A tabela 6.2.1.B mostra o número de vezes que um tipo 

de banco citou como concorrente outro do mesmo tipo ou tipo diferente: 
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Banco citado Estatal Percentual Privado Percentual 

Banco do respondente NA 
da linha 

NA 
da linha 

Estatal 35 26,12 % 99 73,88 % 

Privado 2 2,15 % 91 97,85 % 

Quadro 7 .1.1.A : Tipo do banco concorrente 

Pode-se inferir que os bancos privados não percebem os bancos estatais 

como concorrentes enquanto que, para os estatais, ainda que a maior concorrência 

esteja representada no segmento de bancos privados, a concorrência estatal é 

significativa. Aplicando-se o teste X2 de homogeneidade entre as amostras 

(Siegel,1975, p.120), obtem-se um X2 de 21,39. Adotando-se os níveis de significância 

usuais (1 % ou 5%), há fortes evidências de que as populações não são homogêneas, 

isto é, as tecnoestruturas dos bancos estatais e privados são diferentes relativamente à 

percepção dos principais concorrentes. 

A questão (b), onde eram apontados os bancos mais competitivos do 

mercado, apresentou alguns n sultados diferentes se comparada à anterior. Os bancos 

pequenos receberam apenas 12,3 % das citações do grupamento privado, enquanto que 

para os estatais Bradesco e Itaú tiveram menor participação, igual a 42,8%, mas que se 

incluído o terceiro colocado, o Bamerindus, esta participação chegaria a 60%. Apenas o 

Banco do Brasil foi percebido como competitivo, mas apenas com 4 citações no total, 

enquanto a CEF não recebeu nenhuma. 

É interessante notar que, pelas respostas obtidas, o maior concorrente 

nem sempre é visto como o mais competitivo, com destaque para o que ocorreu com BB 



156 

e CEF. Pode-se deduzir que os bancos não se baseiam apenas no seu âmbito de 

atuação para determinar a competitividade no setor, mas também em informações sobre 

os demais participantes da indústria. Ou seja, o que percebem como fatores 

competitivos refere-se a todo o mercado e não apenas aos concorrentes. Este é um 

ponto importante pois não limita as respostas nas demais questões. 

O quadro a seguir, semelhante ao anterior, reflete os resultados obtidos 

para esta questão. Note-se que o percentual dos estatais que citaram bancos privados 

como concorrentes saltou de 73,88% para 93,23%. 

Banco citado Estatal Percentual Privado Percentual 

Banco do respondente NA 
da linha NA 

da linha 

Estatal 9 6,77% 124 93,23 % 

Privado 3 3,37 % 86 96,63 % 

Quadro 7.1.1. B : Tipo do banco mais competitivo 

Aplicando-se o teste X2 de homogeneidade entre as percepções das 

amostras, obteve-se um valor para X2 de 0,63. Para um grau de liberdade, este valor 

situa-se entre as probabilidades de 0,30 e 0,50. Desta forma, e ao contrário da 

conclusão do teste anterior, não se pode neste caso rejeitar a hipótese nula. 

Ao identificarem atributos ou vantagens competitivas que justificariam a 

percepção dos bancos citados como competitivos, 13% dos estatais e 16% dos privados 

colocaram a automação e tecnologia destes bancos como o mais importante. É fato que 

o sistema bancário, tanto a nível nacional quanto internacional, tem realizado vultosas 

inversões nesta área. Recorrendo a Galbraith (1982), encontra-se referência a 

associação entre tecnologia e tecnoestrutura : 

\ 
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Associado ao crescimento, como objetivo da tecnoestrutura, está o 
virtuosismo tecnológico. Este também serve às necessidades dos membros 
da tecnoestrutura. Tecnologia progressiva significa empregos e promoção 
para os tecnólogos. A capacidade de expansão depende também bastante 
da capacidade de inovação. É pela inovação técnica, real ou simulada, que 
a firma se mantém e recruta fregueses para seus produtos existentes e se 
expande para produzir novos. " (p.136) 

Outra conclusão que surge a partir da análise dos dados é a grande 

importância que o setor privado atribui à rede de agências, com 16% das citações, 

enquanto que para os estatais este percentual é de apenas 5,5%. Ao contrário, a 

qualidade total inverteu estas proporções, com 5,9% nos estatais (8,3% se acrescida à 

qualidade do atendimento) e apenas 1,3% nos privados. 

Com relação à importância da rede de agências, os resultados confirmam 

a realidade dos bancos estatais. Pressionados por custos administrativos elevados, 

mantém ainda uma rede repleta de agências deficitárias ou instaladas em praças que 

apresentam pouco potencial. A abertura e manutenção destas agências, justificadas 

pela missão social destes bancos, representa portanto uma redução do poder 

competitivo frente ao segmento privado. Desta forma, a rede de agências não é 

percebida como uma vantagem competitiva pela tecnoestrutura dos bancos estatais com 

a mesma intensidade como ocorre nos privados. 

A questão (c) apresentava uma justaposição à anterior. Aqui se buscava 

explicitar o conceito de competitividade, produzindo-se então uma relação com os 

atributos citados. Ao contrário do esperado, houve diversas variações no ranking 

composto dos atributos mais citados. No total, a automação e tecnologia caiu do 

primeiro para o quinto posto, saltando de um percentual de 15,1% para 7,6%, enquanto 

a qualidade saltou da sétima - qualidade total - e da 15a. - qualidade do atendimento -, 
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para a segunda e terceira posição respectivamente. Somando o número de citações de 

ambas, a participação no total avançou de 5,7% para 18,1%. 

A rede de agências foi outro atributo que teve grande variação. 

Anteriormente identificada em 8,4% dos atributos e em quarto lugar no ranking, passou 

para 2,4% e na 16a. posição. 

A questão final desta parte, (d), subdividia-se em duas partes. 

Inicialmente buscava-se apreender a percepção dos respondentes quanto à 

competitividade dos bancos estatais - federais e estaduais - e privados. À tabela 

6.2.1.H, onde encontravam-se tabuladas as respostas para cada segmento, aplicou-se 

o teste x2 às respostas Sim e Não, obtendo-se um nível descritivo de 0,0488. Pela 

tabela (Siegel,1975,p.280), ao nível de significância de 5%, pode-se afirmar que as 

amostras são homogêneas, isto é, há forte probabilidade de serem oriundas da mesma 

população. 

o resultado do teste estatístico desta questão revela contradições na 

percepção dos grupamentos quando comparado ao mesmo teste aplicado às respostas 

da questão (a). Naquele caso, rejeitou-se a hipótese nula, ou seja, as amostras não 

estariam vindo da mesma população. Por sua vez, os resultados ora obtidos reforçam 

aqueles da questão (b). 

Quanto à justificativa para o posicionamento dos respondentes sobre a 

igualdade ou não de competitividade entre bancos estatais e privados, os resultados em 

percentuais apresentam divergências significativas entre os grupamentos. Notadamente, 

para os bancos estatais a capacidade administrativa representou o fator predominante 

para o julgamento enquanto no setor privado a atuação no mercado foi o destaque. A 
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análise das respostas positivas e negativas a esta questão mostra que para os que 

apontaram como igualmente competitivos, a semelhança na atuação no mercado foi 

fator preponderante na decisão, enquanto que os que viam como desiguais assinalaram 

a capacidade administrativa e fatores políticos como justificativa. 

7.1.2 Análise das questões quantitativas 

Ao se proceder à análise dos resultados, é importante observar que a 

pesquisa de campo através dos questionários ocorreu no período de março de 1993 a 

junho de 1994, sendo que nos primeiros seis meses houve o maior número de retorno. 

Este período caracterizou-se por taxas de juros e de inflação elevadas, permitindo um 

lucro "fácil" aos bancos, semelhante ao período anterior ao Plano Cruzado. Certamente 

este cenário teve influência nas respostas. 

Para a questão A, a aplicação do teste estatístico não permitiu rejeitar a 

hipótese de homogeneidade da população para nenhum dos itens, apesar das pequenas 

diferenças nas respostas dos itens 1 e 4. É interessante observar, entretanto, que a 

ordem de importância atribuída está semelhante àquela obtida por Moraes (1991), à 

exceção dos itens 4 e 5. Naquela pesquisa o autor trabalhou com amostras de 127 

empresas brasileiras integrantes de 4 indústrias de características diferenciadas. Note

se, ainda, que naquele caso os questionários foram enviados pelo correio, de forma que 

é provável que tenham sido respondido por um integrante do corpo técnico. De 606 

questionários enviados pelo autor foram respondidos 22 pela indústria siderúrgica, 20 

vieram da indústria farmacêutica, 54 da têxtil e 31 da de açúcar e álcool. 
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No presente estudo, visto que os objetivos eram diferentes do anterior, 

houve menor abrangência mas uma maior profundidade relativamente à área 

investigada, no caso a bancária. As questões e itens foram adaptados para um contexto 

diferente, de forma que para a maioria delas não houve possibilidade de comparações. 

É possível observar correlação entre as percepções manifestadas pelos respondentes 

das duas pesquisas quanto aos itens semelhantes nesta questão mas, como as escalas 

e o número de itens utilizados foram diferentes, a comparação direta tornou-se 

impossibilitada. 

Embora o lucro tenha sido apontado como o objetivo mais importante em 

ambos os segmentos - estatal e privado -, esta informação por si só não permite 

descaracterizar a tecnoestrutura conforme a definição. Afirmar sua importância no 

discurso não torna inequívoca uma associação à prática, ou seja, há que se verificar se 

realmente a lucratividade é buscada - não apenas percebida - como objetivo primeiro da 

tecnoestrutura. Na pesquisa de Moraes, quando confrontado com o resultado das 

empresas, a busca pela maximização da rentabilidade não pode ser apontada como 

fator que justifique seu desempenho superior. Conforme sugere: 

"Desta forma, pode-se concluir que apesar de maximizar a 
rentabilidade geral ( ... ) e assegurar a i:1dependência financeira futura ( ... ) 
serem os objetivos mais importantes para as empresas, existem evidências 
do desempenho depender aparentemente do grau de importância atribuído 
aos objetivos de aumentar o tamanho da empresa em relação aos 
competidores ( ... ) e aumentar as exportações (00')" (p.62) 

Na realidade, a priorização deste item está de acordo com a teorização de 

Galbraith sobre a tecnoestrutura. É dele a afirmação : 

"O primeiro requisito para a sobrevivência da tecnoestrutura é que 
ela preserve a autonomia, da qual depende seu poder de tomar decisões. 
Isso significa, conforme vimos, que ela precisa ter um mínimo de lucro. ( ... ) 
O poder permanecerá firmemente com a tecnoestrutura enquanto os lucros 
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forem suficientemente grandes para fazer os pagamentos costumeiros aos 
acionistas e para proporcionar um suprimento de poupanças para 
reinvestimento. ( ... ) 

Os efeitos dos lucros baixos e altos sobre a tecnoestrutura não são 
simétricos. Com lucros baixos ou prejuízos, ela se torna vulnerável à 
influência exterior e perde sua autonomia. Mas acima de certo nível, um 
montante de lucros pouco ou nada acrescenta à sua segurança. Essa 
autonomia, especialmente das empresas muito grandes, tem se tornado 
quase absoluta. Isso esclarece, por sua vez, a idéia de que a companhia 
amadurecida procura maximizar seus lucros. Pelo mais elementar cálculo de 
interesse próprio, a tecnoestrutura é obrigada a colocar a prevenção dos 
prejuízos à frente do rendimento máximo. Os prejuízos podem destruir a 
tecnoestrutura ao passo que os altos rendimentos passam para outros [eles 
não recebem os lucros que podem resultar de algum risco que tomam, ao 
passo que sua posição na firma pode correr algum risco no caso de um 
prejuízo séri024]. " (p.132) 

Considerando o número diferente de questionários respondidos pelos 

dois segmentos, o que teve implicação na distribuição quanto à participação no total, 

procedeu-se à ponderação das pontuações médias atribuídas por cada segmento pelo 

respectivo número de respostas, a partir da fórmula: 

Participação ponderada: () a1 * na1 + * a1 * ma1 ) / (na1 + ma1) , onde 

) representa a média do item do segmento estatal, 

* representa a média do item do segmento privado, 

na1 é igual ao número dE' questionários respondidos pelo segmento estatal, igual a 46, 

ma1 é o número de questionários respondidos pelo segmento privado, igual a 31. 

A cada item da questão aplicou-se esta fórmula, ou seja, de A 1 até A5, 

encontrando-se os resultados para o rank médio ou participação percentual de cada 

segmento, apresentados no gráfico 7.1.2.A a seguir. O anexo 3 apresenta os resultados 

encontrados para os itens de todas as questões. 

24. GORDON, R.A. Business Leadership in lhe Large Corporation. Washington, Brookings Institution, 
1945, p.324, citado como nota de rodapé no texto. 
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Na questão B, onde se buscava apreender a percepção quanto aos 

recursos competitivos, destaque-se a importãncia atribuída à qualidade no 

atendimento aos clientes. Entretanto, os atributos listados anteriormente na tabela 

3.2.1.D trazem a rede de agências dos bancos considerados mais competitivos como de 

importãncia maior que a qualidade de atendimento, ao contrário do que foi apontado 

aqui. As respostas obtidas sobre os atributos relacionados ao conceito de 

competitividade - tabela 6.2.1.G - estaria reforçando, entretanto, a importância atribuída 

às capacidades sobre os recursos materiais e operacionais. 

o item B2, sobre o valor cobrado pelos serviços, apresentou a mais baixa 

importância. Entretanto, à época da pesquisa estes serviços eram subsidiados pelo 

banco a partir do lucro com o float, hoje seu preço representa um importante diferencial 
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competitivo para os bancos, uma vez que esta receita tornou-se um componente crítico 

da lucratividade. Além do mais, conforme visto anteriormente, a partir do momento que 

passa a cobrar por um serviço até então gratuito, os bancos revolucionam as bases do 

relacionamento com os clientes. 

Talvez a pouca importãncia atribuída a este item esteja relacionado com 

sua tangibilidade, uma vez que os demais, a exceção de 81 e 83, estavam relacionados 

a capacidades e condições internas dos bancos, isto é, comportavam uma abrangência 

maior de definição e abrangência. Outra explicação seria uma falta de capacidade da 

tecnoestrutura em avaliar e se antecipar a um ambiente de estabilidade econômica. 

Contudo, esta possibilidade pode ser rebatida pelas respostas ao item 85 - competência 

na aplicação dos recursos captados. Mesmo em ambiente inflacionário e com o Governo 

como o principal comprador de recursos, afirmaram a importância da competência na 

aplicação dos recursos, antecipando a situação presente quando o principal desafio dos 

bancos é obter boas aplicações em operações de crédito. 

O único item onde se rejeitou a hipótese nula foi o 81, sobre a importância 

da parcela de mercado dos principais produtos como recurso competitivo. Para o 

segmento estatal este item parece mais importante que para o privado. O gráfico a 

seguir, 7.1.2.8, apresenta o rank médio percentual para esta questão. 
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A questão C representa uma complementação da anterior, quanto aos 

aspectos necessários para uma análise situacional indicados pela matriz SWOT. A 

limitação do número de variáveis, ainda que não permita uma análise completa da 

matriz, pode evidenciar os temas vistos como críticos. Na questão B investigou-se 

aspectos relativos às características internas das empresas, quais sejam, pontos fortes e 

fracos, e que a ela compete alavancar ou não. Esta questão C refere-se ao ambiente 

externo, às ameaças e oportunidades, definidos como as ocorrências que podem 

impactar as empresas e sobre as quais pouco ou nada podem influenciar, devendo 

portanto ter uma atitude proativa. 

Visto que estes fatores externos atingem geralmente a indústria como um 

todo, a principal conseqüência estaria relacionada à rivalidade entre os bancos 

existentes, pelo aumento ou redução dos limites de atuação e das condições de 
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operação. Dos fatores listados, o item C1 - condições gerais da economia - obteve a 

melhor pontuação. 

A diferença entre os grupamentos ocorreu apenas no item C6, relativo à 

situação política nacional, quando rejeitou-se a hipótese nula. Ao contrário do que seria 

de se esperar, os impactos oriundos do cenário político sobre a concorrência na 

indústria bancária foram vistos como mais importantes pelo setor privado. O gráfico 

com os percentuais sobre o rank é apresentado a seguir: 

RANK MÉDIO (Percentual) 
Questão C 
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~ 0.6 
(I) 
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Item 

Gráfico 7.1.2.C: Rank Médio - Questão C 

C6 

Para a questão O, baseada no modelo de rivalidade ampliada de Porter, 

merece destaque a baixa pressão que elementos externos ao ambiente bancário 

exercem sobre esta indústria, à exceção dos clientes. Neste caso, o movimento sindical, 

bancos estrangeiros, internacionalização da economia e produtos substitutos parecem 

apontar pouca pressão competitiva. 
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Da mesma forma, como esperado, os pequenos bancos não são vistos 

como ameaças pelos bancos da amostra. Atuando geralmente no mercado de atacado, 

com operações sofisticadas de engenharia financeira, apresentam uma atuação 

bastante diversa daquela dos bancos de varejo. 

o item percebido como mais importante, relativo ao lançamento de novos 

produtos - 03 - confirma os resultados das tabelas 6.2.1.0 e 6.2.1.G que apontavam na 

excelência dos produtos uma das maiores vantagens competitivas. Todavia, há que se 

considerar, a especificação intrínseca do produto não costuma ser uma vantagem 

duradoura, conforme observa Britto & Larréché (1983) : 

"Os produtos financeiros básicos oferecidos por bancos 
concorrentes tendem a ser altamente similares e sua diferenciação é obtida 
principalmente através da qualidade do serviço oferecido pelo banco. Uma 
razão óbvia para esta falta de diferenciação de produto são as restrições 
legais impostas na indústria bancária. Outra razão importante é que produtos 
financeiros são difíceis de serem protegidos. Eles podem ser imitados fácil e 
rapidamente e assim o banco criativo pode não receber benefícios 
adequados da sua inovação. Isto reduz consideravelmente a motivação para 
inovação." (p.33) 

Assim, torna-se provável a manutenção de uma forte relação entre a 

qualidade dos produtos e do atendimento, próximo a urna visão ampliada do produto. 

Para os itens 01- Grandes bancos já instalados no mercado - e 04 -

atuação do movimento sindical de funcionários -, rejeitou-se a hipótese de 

homogeneidade da população. No primeiro caso, pode estar ocorrendo uma questão de 

foco. Conforme o modelo referencial apresentado no capítulo 4 deste estudo, o foco da 

análise competitiva estaria mais centrado nos elementos ex-post e dentro da 

abrangência da indústria, no caso dos bancos privados. Isto contudo não implica em 

dizer que, necessariamente, a análise realizada pelos membros da tecnoestrutura dos 
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bancos estatais seja mais abrangente, baseado apenas na maior importância atribuída 

por este grupamento ao item. 

Para o item D4, é provável que a maior organização sindical nos bancos 

estatais esteja diretamente relacionado com a importância superior percebida neste 

segmento para o item. Mas, no total, este item apresentou-se como um dos menos 

significativos. Tal estaria em sintonia com o discurso de Galbraith (1982). Segundo ele, 

"há muito vem decrescendo o crescimento dos sindicatos no sistema de planejamento" 

(p.193), e prossegue mais adiante, "Em resumo, o sistema de planejamento atualmente 

envolveu em grande parte o movimento trabalhista. " (p.205) 

Com relação a esta questão, a participação percentual dos segmentos é 

apresentada no gráfico 7.1.2.D, a seguir. 
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Gráfico 7.1.2.D : Rank médio - Questão D 
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Com relação às estratégias para aumentar a competitividade de um banco 

- Questão E - quatro dos itens merecem ser destacados. Os dois primeiros, que 

receberam a mais alta pontuação, referem-se à formação e treinamento do pessoal, e à 

qualidade percebida pelo cliente. A questão da qualidade foi citada com prioridade nas 

relações de atributos anteriores (tabelas 6.2.1.D e 6.2.1.G) e confirma-se aqui como 

uma estratégia relevante. 

Já a questão do treinamento, embora vista com menor importância 

naquelas tabelas, deve ser compreendida como um forte elemento constituinte dos 

demais. Assim, para ter bons produtos, qualidade, segmentação em nicho, organização 

eficiente, entre outros, a existência de pessoal capacitado e motivado é fundamental. 

Para os bancos de varejo, as despesas representadas pela folha de pagamento estão 

entre as mais elevadas. Por exemplo, para o ano de 1992, equivaliam a 55,6% das 

despesas administrativas. 

Contudo, a mudança do perfil de atuação dos bancos, que vem ocorrendo 

principalmente a partir de 1986, tem provocado uma redução do estoque de pessoal e, 

paralelamente, um aumento da automação. Possuir um pessoal treinado passa a ser 

uma das principais vantagens competitivas dos bancos, conforme pode ser apreendido 

pela preocupação em informar o montante dispendido em treinamento nas notas 

explicativas que acompanham o balanço dos bancos. 

A amostra se comportou de forma homogênea ao apontar este item como 

o de maior importância no contexto da questão. Resta verificar se a capacitação dos 

grupamentos é homogênea relativamente à formação do pessoal, o que pode ser 

deduzido a partir das respostas à folha de rosto, onde se traçou um perfil dos 

grupamentos. 
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A aplicação do teste qui-quadrado relativamente à formação ou grau de 

escolaridade dos respondentes (tabela 6.1.8) resultou um nível descritivo de 0,371220 

que, ao nível de significância adotado, não permitiu rejeitar a hipótese nula. Assim, há 

forte evidência quanto à homogeneidade da tecnoestrutura relativamente à formação. 

O mesmo não parece ocorrer, contudo, no grupamento mais operacional, formado pelos 

caixas das agências. Conforme pesquisa da professora Liliana Segnini2S , comparando 

o grau de escolaridade entre caixas de bancos estaduais e privados, nos primeiros a 

maioria possui nível universitário enquanto que os caixas de bancos privados possuem 

apenas o 10. grau e, mesmo assim, em alguns casos incompleto, destaca. 

Outro fator de impacto na questão da formação diz respeito ao nível de 

rotatividade (turn-over) da mão-de-obra. Para a tecnoestrutura dos bancos privados o 

tempo médio de trabalho (tabela 6.1.C), dado pela moda, situa-se entre 12 e 15,9 anos, 

com 19,3% da amostra do segmento, e a segunda maior categoria encontra-se entre O e 

3,9 anos, com 16,1%, o que se distanciaria de uma distribuição normal. No caso dos 

bancos privados, a distribuição assemelha-se àquela de uma curva normal, com a moda 

situando-se na categoria entre 16 e 19,9 anos, tempo de trabalho no banco apresentado 

por 23,9% do grupamento. 

Analisada de modo global, a rotatividade da mão-de-obra no setor 

financeiro tem sofrido uma ligeira redução nos últimos anos, conforme demonstra a 

tabela 7.1.2.A, a seguir: 

25. ESCOLARIDADE diferencia bancários. Jornal do Brasil, 21/10/90. 



1988 1989 1990 1991 

Média 2,03% 1,98 % 1,42 % 1,87 % 

mensal 

Rotatividade - 23,70 % 17,09 % 22,40 % 

anual 

Tabela 7.1.2.A: Rotatividade de mão-de-obra no setor financeiro 
Fonte: Boletim DIEESE, set. 1993, p.12. 

1992 

1,66 % 

19,92 % 

Nota: A série está disponibilizada apenas para o período de maio de 1988 a abril de 1993. 
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1993 

1,59 % 

-

Ao se analisar a tabela anterior, há que se considerar que o tum-over em 

bancos estatais é extremamente baixo e que, simultaneamente, o número de 

funcionários é bastante representativo no total da categoria. Desta forma, é provável 

que a rotatividade no setor privado seja razoavelmente superior à que foi apresentada. 

A importância da formação do pessoal empregado em bancos deve ser 

remetida não apenas à quantidade de cursos oferecidos, mas também ao conteúdo dos 

mesmos. Decerto uma pesquisa que envolvesse informações quanto à grade curricular 

da for. nação do pessoal de bancos poderia sinalizar habilidades e conhecimentos que se 

espera dos funcionários, tanto com relação ao panorama atual da indústria como em 

percepções quanto às tendências. Em um cenário de rápida evolução, este é um 

elemento fundamental para a preparação dos bancos à competitividade no setor, frente 

aos possíveis perfis operacionais e formatos institucionais que podem adquirir. A mesma 

fonte citada anteriormente adverte quanto à dificuldade em se definir o perfil da categoria 

bancária (DIEESE, 1993a, p.10) 
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Com relação a este estudo, a formação pretendida pelos bancos permite 

ainda estabelecer pressupostos quanto à existência de uma tecnoestrutura em bancos 

privados, conforme observa Minella (1988) : 

"Uma das funções mais tradicionais das associações de Bancos no 
País é a promoção de cursos de capacitação bancária para os trabalhadores 
nos mais diversos níveis. Historicamente, os banqueiros têm dado particular 
importância a este item, não só no sentido de dispor de uma força de 
trabalho mais qualificada senão de manter eles mesmos o controle geral de 
formação nessa área, o que ultrapassa os meros objetivos de qualificação 
'técnica' para manter também o controle ideológio da formação ministrada." 
(p.424) 

Os dois itens desta questão destacados para a análise não apresentaram 

convergência na opinião dos grupamentos, permitindo rejeitar a hipótese de 

homogeneidade da população. São eles os itens E6 - sobre a importância da 

participação em órgãos patronais para aumentar a competitividade - e E10 - relativo à 

participação na comunidade. 

No primeiro deles, apesar da pouca importância atribuída por ambos os 

grupamentos, houve divergências sendo que o setor estatal atribuiu-lhe maior peso. 

Novamente, esta resposta não reflete o que ocorre no setor. Os trabalhos de Mine"a 

(1988 e 1994) demonstram a grande disputa que ocorre entre os bancos privados para a 

manutenção da força das associações de classe e órgão patronais. Mesmo no caso dos 

bancos estaduais, a ASBACE tem feito um grande trabalho na defesa destes bancos. 

Os lobbies da FENABAN, FESRASAN, ASSC e ASBACE têm sido firmes, e poderosos, 

na defesa dos interesses de seus associados. Era de se esperar que a tecnoestrutura 

as percebesse com maior importância, principalmente aquela dos bancos privados. As 

respostas a este item fortalecem, então, uma hipótese de distanciamento entre a 

tecnoestrutura dos bancos e seus reais dirigentes. 
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No segundo caso - sobre o item E 10 - torna-se óbvia a percepção da 

missão social pelos bancos estatais, quando a integração à comunidade é essencial. 

Neste grupamento, a este item foi atribuída importância bem maior que pelo segmento 

privado. Em artigo sobre OGG - Organizações Geridas pelo Governo -, Araújo (1990, 

apud Correa, 198626) transcreve a respeito da percepção sobre metodologia de 

avaliação de empresas estatais: 

"Os fatores observados dão uma medida das pnnclpais 
especificidades dessas organizações e que impacto possuem no 
comportamento de seus administradores. A percepção dos participantes 
acerca das OGG mostra, por exemplo, a grande importância que dão ao 
papel social de suas organizações, mesmo que ele possa ser contestado por 
outros segmentos da sociedade, direta ou indiretamente envolvidos na 
definição de sua missão." (p.52) 

Ainda neste artigo, o autor ressalta o problema da ambiguidade dos 

objetivos destas empresas, resultado tanto das divergências entre as administrações das 

empresas com os locutores do governo, quanto à não obtenção de harmonia nas 

próprias expectativas e direcionamentos destes últimos. Esta falta de hegemonia 

quanto ao papel das empresas públi~s imprime, de certa forma, à tecnoestrutura o 

poder (e a necessidade) de determinar quais seriam os objetivos sociais: "os objetivos da 

companhia amadurecida são IJm reflexo dos que são visados pelos membros da 

tecnoestrutura." (Galbraith, 1982, p.126). 

É importante destacar este ponto: à falta de diretrizes e objetivos claros 

para sua atuação, as empresas públicas tenderão a adotar aqueles da tecnoestrutura, 

que tomarão para si a tarefa de explicitar os objetivos sociais. Mas não apenas nestas 

empresas; também em empresas privadas a função social precisa ser explicitada. O 

texto de Galbraith (1982) ressalta essa característica da tecnoestrutura: 

26. CORREA, Hamilton Luiz. O "estado da arte" da avaliação de empresas estatais. São Paulo, 1986, 121 
p. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia e Administração da USP. 
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"A coerência na identificação de indivíduos e da empresa com os 
objetivos sociais é possível porque do indivíduo às atitudes sociais, passando 
pela organização, corre o fio paralelo da adaptação como força motivadora. 
O indivíduo, conforme vimos, serve à organização por causa da possibilidade 
de adaptar mais intimamente os objetivos dela aos seus. Se seus objetivos 
refletem uma atitude ou visão social particular, procurará fazer com que a 
empresa sirva a essa atitude ou visão. O que é mais importante ainda, 
normalmente pensará que os objetivos que procura servem a um propósito 
social. (Os indivíduos têm uma capacidade notável para ligar os propósitos 
sociais a tudo que sirva a seus interesses pessoais ( ... » Se ele tiver êxito, a 
empresa, por sua vez, levará avante ou defenderá esses objetivos como 
sendo socialmente importantes. A empresa toma-se, assim, um instrumento 
para atribuir uma finalidade social aos objetivos daqueles que a formam. A 
finalidade social toma-se, por esse processo de adaptação, aquilo que serve 
aos objetivos dos membros da tecnoestrutura." (p.127) 

Embora extensa, a citação reproduzida acima visa a justificar a 

necessidade de uma profunda interação entre os membros da tecnoestrutura e a 

comunidade. Galbraith assevera (p.129) que o processo não é unilateral e que também 

a sociedade possui seu próprios objetivos e que os impõem à companhia amadurecida. 

Assim, esta interação toma-se um elemento de sustentação de uma prática democrática, 

fortalecendo os alicerces da participação e evitando a constituição de uma doutrina 

tecnocrática. 

Por sua vez, as taxas de rentabilidade obtidas pelos bancos, 

constantemente superiores àquelas das empresas dos demais setores, têm contribuídc.. 

para a formação de uma imagem negativa do setor bancário e, mesmo, para a existência 

de atritos entre o empresariado financeiro e o empresariado comercial e industrial 

(Minella, 1994; Pestana, 1992; Brito e Larréché, 1983, p.37). Embora possa se observar, 

em alguns bancos, uma tentativa em fixar uma imagem mais "social" (como exemplo a 

campanha publicitária do Bamerindus intitulada "Gente que faz"), acusar o Governo e o 

déficit público como a origem dos grandes problemas econômicos (Minella, 1994, p.17) 

funcionou para unir o empresariado diante de um "culpado". 
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Para os bancos de varejo, mesmo os privados, é provável que uma maior 

participação social, torne-se uma prioridade. No momento em que os clientes passam a 

pagar tarifas sobre produtos e serviços, e a qualidade percebida torna-se 

intrinsecamente associada à imagem do banco, tornam-se mais discricionários e 

seletivos. "Mais ainda, como os produtos financeiros básicos tendem a ser similares, a 

imagem do banco é o elemento crucial de diferenciação" (Brito e Larréché, 1983, p.37). 

Desta forma, a imagem passa a representar um importante papel na manutenção e 

conquista de mercados. 

Finalmente, na indústria bancária o processo de produção ocorre, em 

parte significativa, às vistas dos clientes. A qualidade da empresa torna-se visível 

principalmente pelo atendimento na agência. Assim, a integração à comunidade tende a 

facilitar a aceitação do banco e a conquista da clientela, por aumentar a interação entre 

funcionários e clientes, produzindo uma situação de maior proximidade. 

7.1.2.E apresenta o rank médio para esta questão: 

cu 
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Gráfico 7.1.2.E: Rank Médio - Questão E 

o gráfico 
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As respostas à questão F, relativa aos indicadores quantitativos, revelam a 

grande convergência das opiniões sobre este aspecto. Para nenhum dos itens foi 

possível rejeitar a hipótese nula. 

o indicador apontado como de maior importãncia, rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido, está coerente com o principal objetivo apontado na questão A, de 

maximização do lucro. Este é o melhor indicador para aferição do retorno sobre o capital 

investido pelos acionistas. 

Por outro lado, a baixa pontuação quanto ao uso do valor relativo das 

ações do banco no mercado como um indicador de competitividade pode ter duas 

implicações. Primeiramente, pode-se supor o desconhecimento ou a não aceitação dos 

conceitos da moderna teoria de finanças, onde as sinalizações advindas do mercado 

bursátil são bastante utilizadas. Metodologias que permitem avaliar o valor criado pelas 

atividades da empresa a partir de informações daquele mercado, como o EVA -

Economic Value Added e o MVA (Market Value Added)27 têm sido bastante difundidas, 

já sendo, inclusive, utilizadas por bancos brasileiros para divulgação de seus resultados 

como, por exemplo, o Banespa. 

Poderia também se supor, conforme previsto por Galbraith, que os 

retornos obtidos pelos acionistas não constituem uma preocupação significativa para a 

tecnoestrutura, já que estes grupos podem mesmo cultivar rivalidades (ver p.69). 

Apresentar uma boa rentabilidade, seria suficiente para garantir a existência da 

tecnoestrutura e a manutenção de seus objetivos. 

27. Sobre o EVA, consultar TULLY, Shawn. The real key to creating wealth. Fortune. v.128, 0.6, p.24-32, 
sep.20, 1993. Sobre o MVA, ver WALBERT, Laura. America's best wealth creators. Fortune, dec.27, 1993, 
p.50-55 e também TULLY, Shawn. Arnerica's best wealth creators. Fortune, v.130, 0.7, p.77-78,90-91, 
nov.28, 1994. Sobre o uso de informações do mercado bursátil para avaliação de empresas no Brasil, ver 
SANVlCENTE, A.Z. & DUARTE, A.R (1992), op. cit. 
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Ainda a destacar nesta questão F é o resultado ao item F10, relativo ao 

grau de inadimplência. Embora este seja um problema extremamente relevante para os 

bancos estatais, tanto federais quanto privados, e estes aparentemente o citaram como 

de maior importãncia, o nível descritivo obtido de 0,167742 não permitiu rejeitar a 

hipótese nula. 

o gráfico 7.1.2.F apresenta o peso dos segmentos estatal e privado no 

total das respostas a esta questão. 
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Gráfico 7.1.2.F: Rank médio - Questão F 
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Finalmente, para a questão G, sobre a importância atribuída aos 

indicadores qualitativos para medição e análise da competitividade, apenas para o item 

G4, relativo à estratégia, não se sustentou a hipótese de homogeneidade da população, 

ainda que visto como importante por ambos os grupamentos. Deve-se considerar, 

porém, a variabilidade do conceito de estratégia e que, mesmo tendo seu significado 

explicitado entre parênteses ao lado do termo, pode vir a ser entendido segundo o uso 

que dele fazem os respondentes28 . 

Novamente, a qualidade no atendimento assume papel de destaque na 

percepção da competitividade. Este é certamente um fator importante, principalmente 

para bancos que atuam no varejo. Por outro lado, qualidade no atendimento é apenas 

uma pequena parcela da Qualidade Total. Mais ainda, o Brasil têm se revelado, em todo 

o mundo, um dos países que mais importância confere aos certificados internacionais de 

qualidade (série ISO 9000). Isto com certeza prepara um ambiente que condiciona, de 

antemão, à aceitação de sua importância. 

Assim como a palavra estratégia, qualidade vem sendo utilizada nos 

contextos e significados mais diversos, conforme pode ser observado nas respostas à 

primeira parte do questionário. Assim, a importância atribuída a estes itens pode estar 

também associada a um processo acrítico de incorporação e utilização de termos -

conforme os aspectos descritos por Guerreiro Ramos (1965) defendendo a necessidade 

da redução sociológica - não desmerecendo contudo a importância da qualidade e da 

estratégia para a competitividade dos bancos. 

No entanto, o marketing e a imagem do banco também foram vistos como 

fatores relevantes. Juntos com a qualidade, estariam formando um tripé de sustentação 

28. Para uma discussão sobre as múltiplas interpretações deste conceito, ver MOITA, Paulo (1991, cap.4) 
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ao novo posicionamento do banco, onde o cliente assume o controle do processo. Seria 

um revés nas antigas convicções, onde o cliente que buscava um empréstimo era 

conhecido como suplicante. 

Novamente também apresenta-se nesta questão a pouca preocupação 

dos membros da tecnoestrutura com os acionistas da empresa. O item G7, que 

abordava este aspecto, foi o penúltimo no ranking. 

Capacitação dos funcionários, produtos e automação também foram 

percebidos como de grande importãncia, confirmando os resultados das tabelas 6.2.1.0 

e 6.2.1.G O gráfico a seguir apresenta o rank médio para esta questão: 
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Gráfico 7.1.2.G : Rank médio - Questão G 
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Com a intenção de sintetizar as divergências nas opiniões dos diversos 

itens internos a cada questão, procedeu-se à totalização do módulo das diferenças de 

escores entre os itens de uma questão dividido pelo número de itens. Pelo resultado, 

expresso no gráfico 7.1.2.H a seguir, pode-se verificar em quais questões as diferenças 

de percepção foram maiores. 
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Gráfico 7.1.2.H : Diferença de escores por questão 

Note-se que, para nenhuma das questões, a diferença superou um ponto 

no ranking, o que indica uma forte semelhança entre os grupamentos relativamente à 

percepção de competitividade. 
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7.2 Respostas à opção Outros 

As questões fechadas do que~tionário permitiam que o respondente 

incluisse sua sugestão, caso diferente dos itens anteriores. Apresenta-se, aqui, a 

tabulação destas respostas. 

Questão Número de sugestões (OUTROS) 

(A) Principais objetivos do banco 16 

(8) Recursos competitivos 9 

(C) Fatores externos 5 

(D) Principais ameaças 8 

(E) Estratégias 5 

(F) Indicadores Quantitativos 7 

(G) Indicadores Qualitativos 5 

TOTAL , 55 

. Quadro 7.2: Número de respostas OUTROS por questão 

A maior incidência de respostas na opção OUTROS demonstra, conforme 

tornou-se identificável na análise, que estas opções fora.-n incluídas antes do exame 

completo do questionário, haja vista que por diversas vezes as sugestões apresentadas 

encontravam-se incluídas em itens posteriores. 

O listagem a seguir apresenta as sugestões relacionadas: 
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Questão A : Principais objetivos do banco 

• Estar voltado para o mercado 

• Qualidade 

• Programa de qualidade de atendimento 

• Aumento da parcela de credibilidade e de imagem em relação à 
concorrência 

• Investimentos em informática para melhoria de qualidade de atendimento 

• Investimento em tecnologia 

• Estar atento ao aspecto e objetivos sociais 

• Cultivar a confiança de seus clientes 

• Satisfação total do cliente 

• Alcançar um alto grau de fidelização de seus clientes com o banco, só 

assim ele crescerá e poderá ser perene 

• Satisfação dos clientes 

• Ter um bom sistema de informações gerenciais 

• Maximizem a geração de financiamento à atividade produtiva 

• Estratégia operacional definida com precisão 

• Maximização de seu posicionamento no mercado 

• Imagem, confiabilidade 

Questão B - Recursos competitivos 

• Planejamento es1ratégic%peracional 

• Qualidade dos serviços e produtos 

• Nível de satisfação pessoal do funcionário, através de uma política de 

remuneração progressiva e vantajosa 

• Controle de qualidade 

• Justa remuneração aos seus funcionários 

• Não haver interferência política nas decisões 

• Tratamerito ético na relação banco/cliente 

• Agilidade 
• Reavaliação contínua de metas negociais 
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Questão C - Fatores externos 

• Política de privatização de bancos estaduais e federais 

• Artigo 192 - Reforma do SFN 

• Estabilidade econômica, política e social 

• Privatizar todas as empresas oficiais não lucrativas 

• Perfil da base de clientes 

Questão O - Principais Ameaças 

• Ingerências políticas nas operações e áreas técnicas e administrativas 

• Políticas econômicas 

• Falta de estabilidade econômica, política e social 

• Bancos de investimentos - mudança de estratégia 

• Imagem negativa dos bancos oficiais 

• Criação de um banco rural 

• Passivo trabalhista, problemas financeiros do acionista majoritário 

• Situação das contas públicas 

Questão E - Estratégias 

• Segmentação de mercado através de pesquisas 

• Constante acompanhamento do mercado para detectar e suprir suas 

necessidades 

• Programação econômica empresarial 

• Autonomia e poder de decisão aos seus gerentes 

• Segmentação e database marketing 



Questão F - Indicadores quantitativos 

• Crescimento no ranking (participação/posição de mercado) 

• Relação entre despesa administrativa X receita sobre prestação de serviço 

(participação) 

• Credibilidade e tradição 

• Volume oriundo de serviços prestados (pagamento de salários, 

fornecedores, etc.) 

• Número de funcionários por unidade de negócio 

• Grau de alavancagem operacional 

• Comparativo entre itens dos principais concorrentes (ex. depósitos totais 

no banco X depósitos totais no SFN) 

Questão G - Indicadores Qualitativos 

• Participação de mercado no(s) se~mento(s) que objetiva atuar 

• Qualidade dos produtos que oferece 

• Melhores salários 

• Capacidade de integração com a comunidade 

• Análise custo/benefício de cada decisão administrativa e operacional 
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8 - Conclusão 

Neste estudo buscou-se comparar a percepção de integrantes do 

grupamento denominado tecnoestrutura, em bancos estatais e privados, sobre a 

competitividade no setor. 

Visava-se, com os resultados, sustentar a construção de estratégias 

competitivas pelos bancos incorporando considerações sobre valores e suposições 

que definem os limites da racionalidade dos formuladores a respeito do universo 

concorrencial do ambiente bancário. 

Tal ambiente, no Brasil, tem sido um excelente campo para estudos de 

estratégias empresariais e de competitividade, desde as reformas que atingiram o 

setor financeiro em 1964. A partir de então, os bancos vêm ocupando espaços 

crescentes na economia nacional, superando espasmos de concentração e 

dispersão no sistema, e mostrando habilidades que lhes permitiram reverter em 

resultados positivos as crises e recessões por que passou o pais nos últimos 30 

anos. 

Na década de 80, fortaleceu-se o movimento de mudança na estrutura 

empresarial dos bancos, antecipando a possivel queda de rentabilidade que 

certamente adviria da redução dos níveis inflacionários. Os bancos intensificaram 

suas participações em outros setores, diversificando o risco e simultaneamente 

aumentando sua influência político-econômica. 

Mais recentemente, a abertura da economia nacional, acelerada pelo 

Governo Fernando Henrique Cardoso, conduziu os bancos a ajustarem suas 

estratégias buscando sintonizá-Ias com a maior inserção do país no contexto 
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internacional trazendo, a reboque, o aumento da participação de instituições 

financeiras estrangeiras no mercado brasileiro. 

Em substituição aos antigos bancos comerciais do início da década de 

60, que ofereciam uma reduzida linha de produtos, vieram os conglomerados 

financeiros atuais incorporando um extenso leque de atividades correladas através de 

subsidiárias, bancos de investimento, corretora, entre outras. Por sua vez, o 

movimento de expansão e diversificação, consolidado pela participação dos bancos 

em outros setores, vem delineando uma nova feição dos representantes da indústria 

bancária. Através de um movimento de verticalização "para cima", diversos bancos 

apresentam-se hoje como um braço financeiro de uma holding que atua em diversos 

setores. 

Este movimento permitiu reduzir os riscos do sistema, mas trouxe a 

preocupação com a concentração do poder econômico, haja vista que o controle nos 

bancos privados nacionais apresenta-se centralizado em pequenos grupos ou 

famílias. 

Até 1964 o sistema bancário brasileiro mostrou-se pulverizado. A partir 

da reforma neste ano, iniciou um processo de concentração até a dispersão 

provocada pela criação do banco múltiplo no final de 1988. E, para adaptar-se aos 

termos do Acordo da Basiléia, que estabelece limites mínimos de capital aos bancos 

para os ativos ponderados pelo risco, retornou-se à concentração com a fusão ou 

incorporação de alguns pequenos bancos que se constituiram no período recente com 

bancos de maior porte. 

Conseqüência das tendências macroeconômicas, a previsível redução 

da participação do Sistema Financeiro no Produto Interno Bruto (PIB) deverá acirrar a 

rivalidade no setor pois, para manter os lucros em patamares elevados, diversos 

bancos serão forçados a conquistar fatias de mercado de outros. Novos concorrentes 

deverão surgir, principalmente no segmento de varejo, a partir de uma possível 
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aquisição de bancos estaduais por bancos estrangeiros, que buscariam consolidar 

uma posição neste mercado, ocupando uma posição estratégica de banco regional. 

Neste quadro, torna-se essencial investigar as estratégias dos bancos 

nacionais, estatais ou privados, ante as novas condições da arena concorrencial, 

ajustando inclusive os parâmetros das análises de competitividade para suportar as 

novas regras do mercado. 

Para tanto, buscou-se neste estudo inicialmente compreender o 

conceito de competitividade, a partir do desenvolvimento de modelo referencial, cuja 

necessidade se tornou evidente ao se identificar inúmeros entendimentos sobre este 

conceito, sua definição e abrangência. 

Sobre a análise de competitividade e sua aplicação à indústria bancária, 

pode-se afirmar que a utilização de indicadores de competitividade a esta atividade 

carece de maiores estudos. As metodologias apresentadas na literatura sobre o setor 

são insuficientes para contemplar todos os aspectos da questão, tanto na literatura 

nacional quanto na internacional. 

De forma geral para o setor de serviços e, especificamente para o 

segmento bancário, os estudos de compeLitividade são pouco abrangentes, 

restringindo sua abordagem ao desempenho passado das empresas, sem incorporar 

questões estruturais ou relacionadas à dinâmica do setor e da economia em geral. A 

abrangência das análises limita-se à própria indústria, apesar das exceções dos 

estudos seguindo um ponto de vista ampliado da concorrência que, entretanto, não 

são realizados de forma sistemática. 

Uma perspectiva focada de análise assemelha-se à que acontece 

internamente ao setor, dentro dos próprios bancos. Para corroborar esta afirmação 

pode-se recorrer às respostas assinaladas à ameaça representada por fatores 

externos sobre o desempenho dos bancos - questão D do questionário -, quando 
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se atribuiu pouca importância a produtos substitutos lançados por empresas não 

bancárias. 

Há que se destacar, contudo, que o desenvolvimento da tecnologia de 

informações e a aceleração da desintermediação financeira representam justamente 

uma tendência à redefinição do negócio bancário, o que poderá impactar fortemente o 

ambiente concorrecial instalado no setor. Esta ameaça se materializa no 

exemplo de empresas americanas ligadas ao setor de telecomunicações e 

eletroeletrônicos, com o lançamento do produto cartão de crédito da AT& T (American 

Telephone & Telegraph) e da GE (General Eletric). 

Este contexto motivou o questionamento central deste estudo, qual 

seja: a tecnoestrutura nos bancos estatais e privados percebe da mesma forma a 

competitividade no setor? 

No momento em que redirecionamentos estratégicos emergem na 

indústria bancária, antecipando ou adaptando os bancos às novas realidades 

competitivas, o exame do pensamento estratégico presente nestas organizações 

permite comparar os rumos seguidos frente às perspectivas e percepções da 

tecnoestn Itura. Segundo a teoria, os integrantes desta tecnoestrutura têm 

participação ativa, direta ou indiretamente, na formulação estratégica das empresas. 

Por um raciocínio inverso, a estratégia deveria refletir as percepções deste 

grupamento. 

As respostas aos questionários, enviados aos 20 maiores bancos 

nacionais, não permitiram identificar diferenças significativas entre as percepções dos 

segmentos estatal e privado sobre a competitividade no setor. De um total de 63 

itens, em 56 deles não se rejeitou a hipótese de homogeneidade da amostra segundo 

o teste estatístico utilizado. 
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Este mesmo grupamento apontou, com destaque, os bancos privados 

como mais competitivos. Tal constatação conduz ao seguinte questionamento: se a 

tecnoestrutura dos dois segmentos comporta-se como grupo homogêneo quanto à 

percepção das forças, ameaças e demais aspectos definidores da competitividade no 

setor, porque os bancos privados são vistos como mais competitivos? A explicação 

para esta diferença pode estar tanto na configuração do setor privado quanto nas 

características e condicionantes da atuação empresarial do setor estatal. 

As margens de retomo dos bancos nos últimos anos apresentaram-se 

bastante acima daquelas obtidas pelas empresas dos demais setores, não refletindo 

as motivações da tecnoestrutura que, segundo Galbraith (1982), estaria voltada 

prioritariamente para a obtenção da eficiência produtiva. Para seus integrantes, tal 

lucro estaria atrelado a um elevado risco, devido à excessiva alavancagem dos 

recursos ou pela desnecessária exposição de resultados bastante favoráveis frente 

aos problemas e resultados negativos enfrentados por outros setores. Esta posição 

teria colocado os bancos no papel de vilões e responsáveis pelos problemas da 

economia nacional. 

Um pequeno lucro, associado ao aumento no tamanho da empresa ou 

da parcela de mercado de seus principais produtos, deveria ser suficiente para 

atender aos objetivos da tecnoestrutura. 

Esta questão é fundamental: se a priori um lucro excessivo não era o 

principal objetivo da tecnoestrutura, esta deveria representar as necessidades ou 

intenções de outro grupamento. A possibilidade aponta para os acionistas ou 

controladores. 

Conforme discutido anteriormente, o poder nos bancos privados 

nacionais encontra-se extremamente concentrado. Seriam então - e aqui se coloca 

uma primeira hipótese para justificar as diferenças de competitividade entre bancos 
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estatais e privados - os acionistas majoritários que estariam fortalecendo a busca 

pela maximização dos lucros destas instituições. 

Nos bancos estatais o controlador majoritário não poderia privilegiar da 

mesma forma uma busca pela maximização do lucro, visto que estes bancos têm 

como principal missão o apoio ao desenvolvimento. Desta forma, um lucro excessivo 

iria contra os princípios pelos quais se estabeleceram ou existem, contrariando a 

própria missão. Ainda nestes bancos, as pressões políticas constituem-se igualmente 

em importante fator a influenciar os lucros, não apenas por sua utilização no 

direcionamento de recursos como instrumento de barganha, mas também pela falta 

de diretrizes claras dos controladores, o que provoca freqüentes reviravoltas em suas 

estratégias. 

Altamente dependentes do governo, os administradores dos bancos 

estatais detêm pouca autonomia estratégica para decidir como e em quais negócios 

atuar, em comparação aos do setor privado. Outra conseqüência é a dificuldade de 

compatibilização de metas comerciais com uma variedade de objetivos sociais e 

políticos da organização, resultando em elevado grau de ambigüidade na definição da 

missão e dos objetivos. 

O cenário macroeconômico nacional, principalmente após o Plano 

Cruzado em 1986, também tem contribuído para diferenciar bancos estatais e 

privados quanto à capacidade competitiva. 

Fortemente influenciado pela utilização de políticas monetárias, o 

Governo tem caracterizado suas intervenções na economia pela manutenção de 

taxas de juros elevadas como forma de reduzir a inflação. É fato que estas taxas 

impactam negativamente a rentabilidade das empresas, à exceção dos bancos. 

Desde aquele Plano, tem ocorrido a manutenção de juros elevados associado a uma 

inflação igualmente alta, exceto em pequenos períodos. Esta associação tem 
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permitido, como conseqüência, que os bancos venham obtendo lucros bastante altos, 

geralmente os mais altos do mundo. 

As medidas adotadas após a mudança da moeda para o Real, 

restringindo o crédito e aumentando substancialmente o recolhimento compulsório 

sobre os depósitos dos bancos, impactaram negativamente a lucratividade dos 

bancos estatais, mais lentos para se ajustarem a novos ambientes. Para a maioria 

dos bancos privados, contudo, as elevadas taxas de juros, associadas ao aumento 

nas tarifas cobradas em produtos e serviços, permitiram-lhes manter a rentabilidade 

dos últimos exercícios. 

A este quadro deve-se adicionar uma importante variável: o poder 

político dos banqueiros privados. Minella (1994) ressalta a histórica participação 

deste grupo no aparato decisório do Estado e nas instituições financeiras públicas. 

Aqui se destaca a pouca importância atriburda pelos respondentes à pesquisa quanto 

à importância da participação em órgãos de classe patronais, visto que foi colocada 

em último lugar entre as medidas para aumentar a competitividade de um banco. A 

análise feita por Minella (1994) entretanto conclui o contrário, ou seja, estes órgãos 

têm se mostrado extremamente eficientes em resguardar o poder e a influência do 

setor bant.ário na economia nacional. Esta constatação reforça a hipótese colocada 

anteriormente, uma vez que os grupos controladores dos bancos têm tido participação 

atuante nos órgãos patronais, cuja importância não é percebida, em toda sua 

extensão, pela tecnoestrutura destes mesmos bancos. 

Outro ponto que separa bancos privados e estatais quanto à 

competitividade relaciona-se à capacidade de adaptação. A variação do número de 

funcionários, por exemplo, torna evidente este ponto. Ambos os segmentos reagem 

às demandas trazidas por novos cenários produzindo ajustes em seus quadros de 

funcionários, mas a velocidade com que estes ajustes ocorrem no segmento privado é 

expressivamente maior. 
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Tomando o caso dos anos que antecederam o Plano Cruzado e 

analisando pela média dos cinco maiores bancos, o segmento privado aumentou seu 

estoque de empregos em 10,8% no ano de 1984, 14,9% em 1985 para reduzir 18,3% 

em 1986. Nos bancos estatais a variação nos mesmos anos foi de 1,9%, 7,3% e 

4,7% negativos, respectivamente. 

Embora a contratação e demissão de funcionários seja, 

reconhecidamente, um processo pouco ágil no setor estatal, a polêmica criada por 

vários setores em torno do fechamento de agências deficitárias do Banco do Brasil e 

de superintendências estaduais da Caixa Econômica Federal, no início do Governo 

Fernando Henrique, corroboram a dificuldade que as instituições financeiras estatais 

enfrentam na adaptação a novas realidades ou ambientes competitivos. As 

exigências de licitação nas compras e contratações, as constantes fiscalizações e o 

rigor nos controles contribuem para dificultar a agilidade destas organizações. Inibem 

o surgimento de empreendedores e fortalecem o viés burocrático, processualístico 

que, por sua vez, reforça a tecnoestrutura. 

Nas empresas privadas, ainda que as ações e os impactos de 

reestruturações, mudanças nos direcionamentos estratégicos ou reorganizações 

possam ser amortecidos pela tecnoestrutura, o comando firme presente na figura do 

proprietário ou grupo controlador permite que sejam levadas adiante. 

No caso das empresas estatais, a falta do "dono" alavanca o poder da 

tecnoestrutura em manter o status quo. Embora se possa afirmar que o dono das 

empresas estatais está presente na figura do poder executivo, seja ele federal, 

estadual ou municipal, a própria sustentação deste poder também estaria apoiada em 

sua capacidade de manter a teia de relacionamentos sociais e políticos, o que 

obviamente reduz sua força para produzir mudanças radicais nas estruturas e nas 

ações ou direcionamentos. Freqüentemente, a barganha política conduz às diretorias 

destas empresas indivíduos que não têm articulada uma diretriz ou filosofia para as 
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atividades empresariais, o que contribui novamente para consolidar o papel da 

tecnoestrutura. 

o cenário aponta para um acirramento da concorrência no setor 

bancário nos próximos anos. Cabe a antecipação a este contexto pelo seguinte 

questionamento: qual deverá ser o modelo de banco competitivo que irá subsistir no 

futuro? Será ele mais próximo do atual banco estatal, com suas preocupações sociais 

e lucros comedidos, mas baixa capacidade de adaptação, ou semelhante a um banco 

privado, voltado para a maximização do lucro, controlado por um pequeno grupo de 

acionistas majoritários mas por sua vez dinâmicos e agressivos no mercado? 

Para Galbraith (1982) , o objetivo maior da tecnoestrutura é obter a 

eficiência produtiva. Objetivo difícil de se atingir, em bancos estatais, por sua 

vulnerabilidade à ingerência política. Objetivo pouco enfatizado em bancos privados, 

ante a importância do lucro. 

É provável e até necessário para o progresso do país e do próprio 

sistema bancário que o banco brasileiro do futuro seja moldado nos pontos positivos 

dos atuais segmentos privado e estatal. Democrático, mas objetivo, tendo 

claramente definida sua missão. VC'lltado para o mercado, mas sensível às 

necessidades do desenvolvimento nacional. Mais que uma necessidade, esta é uma 

tendência. 

Se por seu lado os bancos estatais vêm buscando a agilidade na 

gestão e nos processos de adaptação, incorporando o lucro como uma "necessidade 

social", os bancos privados tendem a uma maior dispersão quanto ao controle 

acionário - por exemplo, através da participação de bancos estrangeiros em seu 

capital e gestão -, ao maior exercício de uma função social, e uma menor 

expectativa de lucro, mais ajustada à normalidade de uma economia estável, sem 

inflação, e onde o banco é um importante instrumento de política econômica, não um 

sorvedouro da riqueza nacional através da receita fácil do f1oat. 
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A nova medida de competitividade da empresa não deverá ser um 

fenômeno a ser analisado de fora para dentro. Relacionar-se-á, antes de tudo, aos 

interesses do proprietário, administrador, acionistas, funcionários e da própria 

sociedade com a qual interage. Não terá na superação da concorrência seu foco e 

seu objeto de análise, mas estará sintonizada com o conhecimento do negócio onde a 

empresa pretende se estabelecer e com a missão que se propõe a cumprir. 

A nova competitividade tem como tripé de sustentação a busca pela 

eficiência, eficácia e efetividade. E a efetividade da atuação de qualquer empresa ou 

organização, percebida pela ótica da sociedade, está sempre ligada a contribuição 

que oferece ao desenvolvimento do país. 

Para o setor bancário, estatal ou privado, mostrar-se indispensável para 

a sociedade torna-se, assim, a grande estratégia competitiva. 
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ANEXO 1: Resultado da análise dos dados pela estatística paramétrica 

Média Diferença Desvio-Padrão 

Item Estatal Privado das médias Estatal Privado 

A1 4.5000000 4.7741900 -0.2741900 0.8628120 0.4250240 

A2 4.3478300 4.3548400 -0.0070100 0.8489830 0.8385860 

A3 3.6666700 3.7096800 -0.0430100 1.0224700 1.0064300 

A4 3.6304300 3.1935500 0.4368800 1.0189000 0.9458450 

A5 2.6521700 2.5806500 0.0715200 1.1779000 1.1481600 

81 4.3953500 4.2903200 0.1050300 0.7283230 0.7828810 

82 2.9302300 2.8064500 0.1237800 1.0996800 1.0776300 

83 3.8000000 3.5483900 0.2516100 1.1200600 1.0905300 

84 4.5869600 4.6333300 -0.0463700 0.8320280 0.7183950 

85 4.5777800 4.8709700 -0.2931900 0.8115330 0.3407770 

86 4.7391300 4.8709700 -0.1318400 0.7727230 0.4275460 

87 4.3777800 4.5000000 -0.1222200 0.9117640 0.5085480 

88 4.3913000 4.4516100 -0.0603100 0.7739730 0.6752140 

C1 4.2391300 4.3871000 -0.1479700 1.0367600 0.7605880 

C2 3.6666700 3.5161300 0.1505400 1.1078200 1.1795800 

C3 3.5652200 3.2580600 0.3071600 1.0677500 1.12451' 10 

C4 3.6222200 3.1935500 0.4286700 1.1538300 1.1667400 

C5 3.4565200 3.0000000 0.4565200 1.2419800 0.9649780 

C6 3.6521700 4.2258100 -0.5736400 1.0586700 0.8835410 

D1 3.6590900 3.6000000 0.0590900 1.1400400 1.0372400 

D2 2.3571400 2.6666700 -0.3095300 0.9323830 0.9942360 

D3 4.0227300 4.4000000 -0.3772700 0.9273280 0.7701320 

D4 3.2381000 2.4333300 0.8047700 1.1647200 1.0726500 

D5 3.0000000 3.4666700 -0.4666700 1.0565400 0.9371020 

D6 2.6000000 2.6666700 -0.0666700 1.0328000 0.9222660 
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Média Diferença Desvio-Padrão 

Item Estatal Privado das médias Estatal Privado 

07 2.8604700 3.0666700 -0.2062000 1.0819200 1.0806600 

08 3.3902400 3.2000000 0.1902400 1.2016200 1.0635000 

09 3.0000000 2.7000000 0.3000000 1.3066400 1.0553600 

010 4.0232600 3.5000000 0.5232600 1.1017000 1.1962600 

E1 4.4074550 4.8333300 -0.4258750 0.5531960 0.4611330 

E2 4.6444400 4.7333300 -0.0888900 0.8299930 0.4497760 

E3 4.4318200 4.6666700 -0.2348500 0.7280980 0.5466720 

E4 4.1818200 4.2666700 -0.0848500 0.7555290 0.9802650 

E5 3.8181800 3.6666700 0.1515100 0.9218970 0.9589270 

E6 3.3488400 2.8333300 0.5155100 0.9972280 0.9498940 

E7 3.6279100 3.9333300 -0.3054200 1.0695600 0.9071870 

E8 4.4444400 4.6000000 -0.1555600 0.6590470 0.6746650 

E9 4.6279100 4.3000000 0.3279100 0.5355570 0.9153860 

E10 4.1590900 3.7666700 0.3924200 1.0330200 0.9352610 

E11 3.6511600 4.0333300 -0.3821700 0.8696940 0.9278570 

F1 4.2381000 4.4333300 -0.1952300 0.8781780 0.8172000 

F2 3.7272700 3.9655200 -0.2382500 1.0198900 0.6804810 

F3 4.6279100 4.7333300 -0.1054200 0.6181100 0.5832920 

F4 4.3095200 4.2069000 0.1026200 0.8692050 0.8610340 

F5 3.9302300 3.933330(1 -0.0031000 0.9610350 0.6914920 

F6 4.1162800 4.2333300 -0.1170500 0.8225770 0.8583600 

F7 4.5227300 4.5000000 0.0227300 0.8209080 0.6822880 

F8 4.6363600 4.5000000 0.1363600 0.6850870 0.5723510 

F9 3.5000000 3.6333300 -0.1333300 0.9435270 0.9278570 

F10 4.4418600 4.0666700 0.3751900 0.9335630 0.8683450 

F11 3.9069800 3.7333300 0.1736500 0.8677820 0.9802650 

G1 4.6222200 4.8000000 -0.1777800 0.6138140 0.4842340 

G2 4.3953500 4.8333300 -0.4379800 0.8490760 0.3790490 

G3 4.8444400 4.8333300 0.0111100 0.6380210 0.5306690 

G4 4.7209300 4.4666700 0.2542600 0.5488330 0.6814450 
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Média Diferença Desvio-Padrão 

Item Estatal Privado das médias Estatal Privado 

G5 4.5348800 4.7333300 -0.1984500 0.6672200 0.4497760 

G6 4.2444400 4.5333300 -0.2888900 0.7433200 0.5713460 

G7 3.7045500 3.8333300 -0.1287800 0.9542940 0.9855270 

G8 3.5116300 3.9333300 -0.4217000 0.9353400 0.9802650 

G9 4.7857100 4.6896600 0.0960500 0.4703770 0.6602730 

G10 3.7674400 3.8333300 -0.0658900 1.0875300 0.8339080 

G11 4.2954500 4.3333300 -0.0378800 0.8512520 0.8441820 

G12 3.8636400 3.9333300 -0.0696900 0.8238000 1.0806600 

I' 



ANEXO 2 - Testes estatisticos das questões da 2a. parte 

Questão A: Que importância o Sr(a) atribui aos seguintes objetivos de um banco? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

A1 3.61511 4 0.460592 

A2 0.49615 3 0.919736 

A3 1.96472 4 0.742248 

A4 3.79621 4 0.434287 

A5 1.06207 4 0.900242 

Quadro A.2.1 : Teste Qui-quadrado para objetivos dos bancos 

Questão B: Como o Sr(a) percebe a importância dos seguintes fatores ou recursos 

para seu banco superar a concorrência no mercado? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

81 14.31260 7 0.045892 

82 5.07669 7 0.650605 

83 8.39161 7 0.299331 

84 7.05023 7 0.423668 

85 4.16948 6 0.653753 

86 1.26524 4 0.867245 

87 8.20727 7 0.314673 

88 6.40170 6 0.379727 

Quadro A.2.2 : Teste Qui-quadrado para recursos competitivos 

203 
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QUESTÃO C: Qual a importância do efeito produzido pelos seguintes fatores externos 

para alterar (aumentar ou reduzir) a concorrência no setor bancário? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

C1 2.11913 5 0.832428 

C2 5.01808 5 0.413678 

C3 5.40049 5 0.368981 

C4 4.18669 5 0.522863 

C5 2.04592 5 0.842755 

C6 14.14400 5 0.014720 

Quadro A.2.3 : Teste Qui-quadrado para fatores externos 

QUESTÃO O: Qual a importância o Sr(a) atribui aos itens abaixo, no que diz respeito à 

ameaça que podem representar ao bom desempenho do seu banco? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

01 15.6960 8 0.046943 

02 17.9575 9 0.356695 

03 11.9695 7 0.101566 

04 17.5990 9 0.040121 

05 13.4012 7 0.062915 

06 10.5379 9 0.308717 

07 7.6103 8 0.472430 

08 14.4936 8 0.069772 

09 8.4699 9 0.487570 

010 13.9751 7 0.051626 

Quadro A.2.4 : Teste Qui-quadrado para principais ameaças 
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QUESTÃO E: Como o Sr(a) percebe a importância das seguintes estratégias para 

aumentar a competitividade de seu banco? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

E1 5.07374 6 0.534390 

E2 8.46351 7 0.293500 

E3 9.78354 8 0.280548 

E4 6.50576 9 0.688425 

E5 4.27388 10 0.934147 

E6 17.20150 9 0.045652 

E7 8.98813 10 0.533230 

E8 11.02780 8 0.200128 

E9 7.26171 7 0.402149 

E10 24.14660 10 0.007205 

E11 9.63070 10 0.473468 

Quadro A.2.5 : Teste Qui-quadrado para estratégias 

QUESTÃO F: Que importância o Sr(a) atribui aos seguintes indicadores 

ITEM 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

QUANTITATIVOS para a medição e análise da competitividade de um 

banco? 

QUI- graus de 

QUADRADO liberdade Significância 

10.65690 10 0.384862 

6.03869 9 0.736040 

4.75557 9 0.855074 

15.37340 10 0.119029 

14.24030 10 0.162312 

8.36027 10 0.593691 

8.64177 9 0.470977 

9.36671 7 0.227389 



206 

ITEM QUI- graus de 

(cont.) QUADRADO liberdade Significância 

F9 5.75010 9 0.764645 

F10 11.64540 8 0.167742 

F11 14.09010 10 0.168923 

Quadro A.2.6 : Teste Qui-quadrado para indicadores quantitativos 

QUESTÃO G: Da mesma forma, que importância o Sr(a) atribui aos seguintes 

indicadores QUALITATIVOS para a medição e análise da competitividade 

de um banco? 

QUI- graus de 

ITEM QUADRADO liberdade Significância 

G1 9.54543 8 0.298390 

G2 10.35720 10 0.409730 

G3 7.14923 4 0.128209 

G4 14.10780 7 0.049296 

G5 11.19290 9 0.262720 

G6 7.73169 9 0.561395 

G7 13.33550 11 0.271964 

G8 10.41520 10 0.404854 

G9 7.40997 7 0.387476 

G10 6.08697 10 0.807940 

G11 6.38190 11 0.846707 

G12 12.54640 10 0.250148 

Quadro A.2.7 : Teste Qui-quadrado para indicadores qualitativos 
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ANEXO 3: Participação percentual por segmento (2a. parte) 

ITEM M~OIA M~OIA TOTAL % ESTATAL % PRIVAOO 

ESTATAL PRIVAOO 

A1 0.9091 0.4675 1.3766 0.6604 0.3396 

P2. 1 0.6624 1.6624 0.6015 0.3985 

A3 1.5974 1.0519 2.6493 0.603 0.397 

A4 1.6494 1.3247 2.9741 0.5546 0.4454 

A5 2.3117 1.6104 3.9221 0.5894 0.4106 

81 1.6494 1.2597 2.9091 0.567 0.433 

82 3.961 2.7273 6.6883 0.5922 0.4078 

83 2.5714 2.039 4.6104 0.5577 0.4423 

84 0.987 0.8442 1.8312 0.539 0.461 

85 1.1039 0.4935 1.5974 0.6911 0.3089 

86 0.8312 0.5065 1.3377 0.6214 0.3786 

87 1.5455 1.0779 2.6234 0.5891 0.4109 

88 1.5325 1.0909 2.6234 0.5842 0.4158 

c1 1.1169 0.6104 1.7273 0.6466 0.3534 

c2 1.7013 1.1429 2.8442 0.5982 0.4018 

c3 1.6753 1.3247 3 0.5584 0.4416 

c4 1.7792 1.3896 3.1688 0.5615 0.4385 

c5 1.7402 1.2987 3.0389 0.5726 0.4274 

c6 1.5844 0.7143 2.2987 0.6893 0.3107 

01 1.8961 1.1169 3.013 0.6293 0.3707 

02 3.831·1 2.0779 5.909 0.6483 0.3517 

03 1.4156 0.6234 2.039 0.6943 0.3057 

04 2.5714 2.2338 4.8052 0.5351 0.4649 

05 2.6234 1.1948 3.8182 0.6871 0.3129 

06 3.3766 2.026 5.4026 0.625 0.375 
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D7 2.8052 1.6364 4.4416 0.6316 0.3684 

D8 2.3376 1.5585 3.8961 0.6 0.4 

D9 2.7403 2.052 4.7923 0.5718 0.4282 

D10 1.3507 1.4545 2.8052 0.4815 0.5185 

E1 1.0779 0.5195 1.5974 0.6748 0.3252 

E2 1.1559 0.7403 1.8962 0.6096 0.3904 

E3 1.6883 0.8052 2.4935 0.6771 0.3229 

E4 2.3766 1.3766 3.7532 0.6332 0.3668 

E5 3.2468 2.2987 5.5455 0.5855 0.4145 

E6 4.2078 3.4935 7.7013 0.5464 0.4536 

E7 3.5455 1.987 5.5325 0.6408 0.3592 

E8 1.5714 0.8442 2.4156 0.6505 0.3495 

E9 1.2727 1.1948 2.4675 0.5158 0.4842 

E10 2.2468 2.2338 4.4806 0.5015 0.4985 

E11 3.5715 1.7662 5.3377 0.6691 0.3309 

F1 2.1558 1.0779 3.2337 0.6667 0.3333 

F2 3.2728 2.013 5.2858 0.6192 0.3808 

F3 1.5325 0.7403 2.2728 0.6743 0.3257 

F4 2 1.6234 3.6234 0.552 0.448 

F5 2.8831 1.8831 4.7662 0.6049 0.3951 

F6 2.4026 1.3117 3.7143 0.6469 0.3531 

F7 1.2468 1.065 2.3118 0.5393 0.4607 

F8 1.013 0.961 1.974 0.5132 0.4868 

F9 3.9221 2.5065 6.4286 0.6101 0.3899 

F10 1.4675 1.6234 3.0909 0.4748 0.5252 

F11 2.961 2.2987 5.2597 0.563 0.437 

G1 1.1688 0.6753 1.8441 0.6338 0.3662 

G2 2.1429 0.6624 2.8053 0.7639 0.2361 

G3 0.7922 0.5974 1.3896 0.5701 0.4299 

G4 1.2468 1.3377 2.5845 0.4824 0.5176 

G5 1.7533 0.7792 2.5325 0.6923 0.3077 

G6 2.4545 1.1559 3.6104 0.6798 0.3202 

G7 3.8571 2.5974 6.4545 0.5976 0.4024 



G8 4.4676 

G9 1.1299 

G10 3.7532 

G11 2.2337 

G12 3.6234 

2.4156 

0.961 

2.6883 

1.5714 

2.2597 

6.8832 

2.0909 

6.4415 

3.8051 

5.8831 

0.6491 

0.5404 

0.5827 

0.587 

0.6159 

0.3509 

0.4596 

0.4173 

0.413 

0.3841 
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ANEXO 4 

.... 
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Pra~a ~e Botafogo, 190 sala 407 - EBAP/CMAP 
Pesquisa para ~issertação: Competitivi~a~e no setor bancário 
Pesq.: Joaquim Rubens Fontes Filho Tel.: (0~1)491-0815 res. 

- Janeiro / 1993 -

A presente pesquisa busca. nesta etapa, iden/!ficar a compreensão do conceito de 
competitn'/Jade no setor bancário, entre instituições e pesquisaaores que se dedicam ao 
tema. 

Sua colaboração é preciosa para o trabalho ora em desenvolvimento. cujos 
resultados estarão à disposição dos mteressados na biblioteca da FGV (RJ). à Praia de 
Botafogo 190 70. andar. apartir de sua publicação, Este questionário. apos respondido. 
devera ser enviado ao enáereço constante na etiqueta anexa. preferencialmente até de 
................. de 1993. Obrigado. 

DADOS DO RESPONDENTE 

Nome: ______________________ _ 

Empresa/organização: _______________ _ 

ROTEIRO 

1. O que o sr(a). entende por competitividade, e como a percebe DO setor bancário? 



J , 
• , 
• • • t 

• t 

• 

-- --------- .-.. .., . - -.... t 
f 
f 

, 

2. Como compreender a competiti\'idadC bancária frente à missão da empre~) 
e~pcci~ Imente no caso q~s ,bancos estatais? E possível compatibilizar uma missão social à I 
nece~sldades de compelJtlvldade do mercado? ! 

3. Que medidas o sr(a). adotaria Dara awnentar a competitividade de um grande banco 
nacional (considere os 20 maiores) ? 

4. Exjs~e!11. diferenças entre executivos de bancos estatais e privados quanto à percepção de 
competltlvldade ? 
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5. Entre o~ vinte maiores bancos nacionais. quais três o sr(a) julga os mais competitivos? 
Por que? 

6. Quais indicadores utilizaria para verificar a competitividade de wn banco nacional na área 
de varejo? Dê notas de 1 (menos importante) a 10 (mais importante) para os seguintes 
indicadores, ou acrescente outros que achar necessário. 

- Ouantitativos 

( ) Solidez (Patrimônio Líquido) 
( ) Tamanho dos ativos totais 
( ) Rentabilidade do patrimônio (lucro líquido/patrimônio líquido) 
( ) Produtividade (volume de operações por funcionário ou agência) 
( ) Volume de empréstimos 
( ) Volume de depósitos 
( ) Rentabilidade do.s ativos (lucro trquido/ativos totais) 
( ) Desempenho (crescimento real dos lucros) 
( ) Valor relativo das ações no mercado 
( ) Qualidade dos empréstimos (grau de inadimplência) 
( ) Nível médio de empréstimos ou depósitos por agência 

( )--------------------------
( )-----------------------
( )-----------------------

I , 

I i 
I 



- Qualitativos 

( ) Oualificação e capacitação dos funcionáriOS 
( ) Capacidade de inovação e lançamento de produtos 
( ) Oualidade no atendimento aos clientes 
( ) Estratégia (habilidade para identificar e responder às oportunidades e ameaças) 
( ) Marketing (capacidade para identificar e atender às necessidades dos clientes) 
( ) Automação e sofisticação tecnológica 
( ) Conceito para os acionistas e mercado de capitais 
( ) Projeção e participação nos mercados internacionais 
( ) Imagem do banco junto ao público 
( ) Proximidade e bom relacionamento com os diversos níveis de governo 
( ) Boas relações de trabalho em ambiente favorável 
( ) Participação dos trabalhadores nas decisões administrativas 

( )---------------------
( )---------------------
( )----------------------

Observações adicionais: _________________ _ 

** OBRIGADO ** 



ÇAO GEIVUO V~GAS .. /GV 
COLA BRASILEIRA DE ADMINISTAACAO PÓBLlCA - EMP 
aia de Sot.fogo, 190 .... la t07 - IBAPICKAP 
.qui.ador r.apon.'vel: "oaquim ,ube.ra Ponte. Pilho 

ANEXO 5 

A pre.ente ~.qui •• tem o objetivo de ~dentiticAr • ~rc.pç'o 
_dmi.ni.er.dore. do. bAncos quanto ~ cOIJ.petitividade no 6etoT . 

• re-•• llII ú •• de •• tudo" de 'olitica.s Públic •• da E.BAP/~ e .eus 
ul e.do. romecer'o tamb4m .ubsídio6 pu-. a di •• ertaçlo de lDe.tr.do do 

i.ador. 

'oram .elecion.do. ~. a ~.tr. O" a.ior." ~co" n.clonAi6, 
e.e.i. e privado., .eguDdo o critÚ'lo de .olld4J~. A pe.qul •• é de 

_c.dh:rúco • bu6ca conbecer a opini'o pe •• o.l dos a<tr';ni.tr.dores 
bancos. P.ra a azál i..e, 06 dados .erlo agrupados por bancos e 

..c:=etntO.5 de n~6ci.o, .em _ 1dentiticaçlo do. reÇ>Olldente •. 

Sua col~raç'o 4 preci.o.. para o tr&balbo ora em 
envolvLmento, cujo. r •• ultado ••• tAr'O ~ di.po.i.ç'o do. iDter •••• do. 
bibljoteca da n'{(RJ) , j Prai. de Botafogo, 190/7. andar, • pArtir de 
public.ç.o. ..te que.ti.oMrio, ~. r •• pondldo, dever~ .er envi.do 

fUldereço constAnte ~ etiqueta anexa, ~r.terenci .. J.zr,ente, .t4 de 
de 1993. Obri.gado. 

(opcional) : 

"IDÇO em que trabalha: 

DO banco: anoa 

~"po na funç&o ou cargo atual: _ anoa 

principal cSe atuaçlo do departamento em que trabalha: 

) OperaçOe. de empr'atimo 
) Captaç&o 
) X&rJteting 
) Planejamento Operacional ou Bltratégico 
) Planejamento Financeiro 
) Controle/Auditoria Interna 
) OperaçOes. de Mercado/Carteira. de tnve.ttmentoa 
) OperaçOea bancAri .. gerai. (captaçlo, emprfatimo, etc. ) 
) Engenharia Pinanceira e De.envolvimento de produtoa 
) Outras: 

.. ~: ( )KAsculino 

col,.~ idade : 

( )2'grau 

( )Feminino 

( ) Univerait~io ( 



~ • • • • • w • •• ~ ••• 

. ~~ 
- .. 
. ~ 

.~ •• .UgOllA .oau ,uoPÇ1o DI caDITrfIVlDA.D1 EM J.AJr'C0I •• 

•• ~ l' IMTI 

, Em .ua opinilo, quai •• 10 o. trls ~iore. concorrentes do .eu banco 
~rc.do ? 

, 
) Quai. os trls banco. o .r Ca) percebe como Ni. coq>etitivo. no 

;.A;;;:~_ rcacSo ? Por que ? 

o que o .rCa) entende por ccxrpetitividade de um banco? 

.~) Bancos federais, estaduai. e privados .10 igualmente coq>etitiv08 
jtavor juatificar .ua re.po.ta) ? 
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a' tpu 

i e. 
I ~~ r.laçao l. que.tO •••• guint •• , .olicita-.e atribuir, para cada 
l,;;;nha , graus de ~ort~cia ao. fatore. li.tado., variando em uma e.eala 
I,' I e 1 (para 05 ~nol aportant •• ) a 5 (para OI de Ir\aior i.q>ortlncia'. 
il~ .inale um X .obre .ua •• colha. 

, .. 
II~.1 Que ~ortlncia o Sr(al atribui ao, eeguint., objetivos de um banco? 

'I' ,: OI C3J C4) (SI MA,XIMIZAÇÁO C6. RENTASILlo,4.DE 00 PATRIMOHIO (LUCPATIVI04t)E) 
~1i' (21 OI (4) (51 AUMENTO ~ PARCELA DE MERCADO OOS PRINCIPAIS PRODUTOS 
~ (2! OI (41 (51 DlvtRSlFICAÇÃO PAPA REOU21R OEPENolNCIA DOS ATUAIS PROMOS 
• (21 C3J ~I (5) ELEVAÇÃO DO VAlOR OA.S ACOES DA EMPRESA 

(2) (5) f4) (5) AUMENTO DO TAMANHO 00 8ÃNCO EM RELAçAo AOS OUTROS BANCOS 
- (2) OI ~I (5) OUTROS CITAR., __________________ _ 

fj 

I 
) Como o .rea) ~rcebe a ~rtlneia dos .eguintes fatores ou recursos 
ra .eu banco .uperar a concorrmcia no mercado ? 

II C2> (5) ~) (5) 

, - C2l C3> ~) 161 

I C2l O) (4) 161 
a.s C2l C3) (4) 161 

1:'"'2' C2l (3) f4) (6) I C2l (3) (4) 16) 
.. ; (2) C3) f4) (6) 

li C2l (3) f4) 16) 
alO J (2) C3) ~ (6) 

PARCELA DE MERCADO DOS PRIHC1PAlS PAODVTOS 
VAlOR C06P.l.DO POR SERVIçoS OFERECIDOS (TALONAAIO. DOC. ETCJ 
REDE DE AG~NCIASI POSTOS DE SEFMÇO CT~O E LOCAUlAçlO) 
CAPAClCW>e Df CAPTAÇÃO (EQUIPES TRfIN.&.Ol.S. AECURSOS E CONDIÇÕES PAAA NEGOQI..R) 
COMPEltNClA ~ APUCAçAO DOS RECURSOS CAPTADOS 
OlJ,&.Uo.a.!)E 00 ATENOIMENTO AOS CUENTES (EFfOtNClA. FUNClONARIOS mEINol.OOS) 
SISTEMA DE INFORMAçõeS GERENCiAIS 
AlJTC>N0t.4lA GERENClAl E FL..EX1BIUOADE PAPA NEGOCIAR 
~.cnAA ______________________________________ _ 

rf~ 

.lft Qual • iJIporthda do .feito produzido pelo. eegu!nt •• 
p.xternos para alterar (aumentar ou reduzir) a eoncorrlncia 
-t úio ? 

fatore. 
no aetor 

'1 (2) (3) &41 161 \- C2J (3) ~J 161 
> (2) (3) (4) (5) ("1 C2l o) f4) (5) 
. C2l C31 (4) (5) 

J (2) C31 ~) (6) 
f ___ C2H3~ (4) (5) 

lr~ r.. 
• • ..-
---... • • • • • • 

CON04çOEs GERAIS DI. ECONOMIA 
NORMAS E INSTRlJÇOES REGULAOOAAS 00 SISTEMA. BANCÁRIO 
Nfva OOS DEPÓSITOS COMPVLSÓRIOS E EMPRtsnMOS OBRIGA TORtOS 
ATIJ6.ÇÁO 00 GOVERNO COMO CUENTe 
POÚTlCAS GOVER~ENTAJS PAAAASERTUAA DE NOVOS BANCOS. EXPANSÕES OU FUSõEs 
SITIJ6.ÇÃO POLlTlCA ~OONA.1. 
OlJTROS. cnAA: _____________________ _ 
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-fi . 
fi 
~ . :li' Qual a importlncia o arla' atribui ao. iten. abaixo. no que di • 

•• peito • ameaça que pode%f'l repre.antar ao bozn dt.~o do .eu banco? .. i QI (31 (" '51 GAANDES IANCOS JÁ INSlALADOS NO MERCADO 
. QI OI C'I (51 PE~UENOS aANCOS JÁ INSlALADOS NO MERCADO 

- J QI O) (" (51 NOVOS Pf:tOD\.ITOSlSERVIÇOS LANÇADOS POR O\.ITROS 8-'NCOS 
- ai (31 C&I (51 ATUAÇÃO 00 t.COVIMEWTO SINDICAL DE FUNCtON4.RIOS .. i aI (31 '" '51 INTENSIOA:>E [)A. RIvALIDADE ENTRE OS 8-'NCOS EXISTENTES I ." aI '31 1" ISI INSTALAÇÃO DE NOVOS BANCOS DE ORIGEM NACIONAL 

I, . J aI OI 1" (51 INSTALAÇÃO DE NOVOS BANCOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA 
,.o QI (31 C'I (51 CRESCEN'TE INTERNACIOftW.IZAÇÃO ~ ECONOMIA 

1:_ S aI (31 (" (SI PRODUTOS SUBSTITUTOS DE EMPREs.&.S ~O BANCÁRIAS (EX: PRODIJTOS OOS CORREIOS) 
I: Q, OI f" (51 MUD4NÇAS ....s NECESSI~S OOS CONSUMIDORES 
H- _ 12101'" (6) OUTROS CITAR ----------------__ _ 
!-~ 

. ir., Como o ar (a) percebe .. iq>ortlncia cS.as aeguinte ••• tr.t~ia8 para 
-~t .. r .. coa;>etitividacSe de •• u banco? 

ff 121 O) "I (61 INVESTIMENTOS NA. FORMI.çAO E TREINAA4EHTO 00 PESSOAL ft (210) .. , (6) tNFASE NA QUl.L1EW>E 00 QUE t PERCE81DO PELO CUENTE L'.TENOCMEh'TO. INSTALAçOES. ETC.) 
. ~ C2J O) .. ) (5) AGllID4DE NO ~ÇAMENTO DE NOVOS PROMOS E SERVIÇOS 

C2l O) ,,) (51 PROCURA POR NEGÓCIOS E PROMOS COM "FLOAT" MAIS ELEVADO I 
C2l OI .. , (5) TAXAS DE JUROS COMPEllTrVAS ~ OPeAAçOeS 

- Cll 13)'" (5) PARTICIPAÇÃOATUl.NTE EM ÓRGÃOS DE ClASSE PATRO~S 
-= 112' C3l .. , (5, SOM RELACIOPWw4ENTO COM O MERCADO INTER~ClONA1. 

Q) (3) (4J (5) GRANDE ItNESTlMENTO EM AUTOMAç,lO E INFORMATlZAç.lO 
- (2) 01'" (6) INTENSA PROCURA POR EAO~NClAAOMINISTAATlVA 
- Cll C3l "J (5) tNFASE NA INTEGRAÇÃO A COMUNID4.OE 
-ICll O)~) (5) tNFASE EM PROMOÇÃO DE PRODUTOS E PU8UClOADE 
. Q) (3) (4) (5) OUTROS.OTAR. __________________ _ 

.~ 

_.o &) Que iq>ortAncia o ar (a) atribui aOI .eguinte! indicadores 
~I'l'Jo.TIVOS para a lfIediçlo e análi.e da coa;>etitividacSe de um banco? 

-1C2l (3) (4) (5) SOLIDEZ (PA TR/MONIO ÚOUIOO) 
. (2) ~ (4) (5) lAMA.NHO DOSATlVOS TOTAIS 

. (2) (3) (4) (5) RENTAB/LIDA.DE 00 PATRlMONIO Cl.UCRO LlOUlDOI PATRlMONIO ÚOOOO) '1(2) C3l ~) (5) PRODUTIVI~ M>LUME DE OPERAçOES POR FUNOO~IO OU AGtHc1.6J 
(2) ~ .. , (5) VOLUME DE EMPRtSTlMOS 

-' Q) (3) .. ) (5) VOLUME DE oePOstTOS 
C3l (4) (6) RENTA8IU~ DOS ATlVOS (LUCAO ÚOUlDO/AllVOS TOTAIS) 

(2) ~ (4) (6) DESEMPENHO (CRESOMEHTO REAL. OOS LUCAOO 
(2) (3) ~ (6) VAlOR RE1.A llVO DlS AçOEs 00 BANCO NO MERCADO 
(2) B ~ (6) OUAUOAOE DOS EMPRts'rlMOS fGAAU DE ItW)IMPl!Hcw 

C3l (4) (6) NrVEL M~OIO DE EMPRts'nMOSt'OEPÓSlTOS POR AG~NClA 
B~~ OVTROS.crr~ ____________________________________ __ 



.~) Da lM.ma fonna. que iD'Ç'ortlnci. o .r(e) etribui .0 ... guinte. 
ic.dore. QUALITATIVOS pare e ~diç'o • an'li.e da c~titividade de 

... banCo? 

'21 OI '" ~, 
'2101141 ,S· 

'21 OI '" 'S' 
(21 OI ,,, (5 

(21 OI &41 (S 
(21 (31 ,,, (S· 

OI f4J (S 
O) 141 (S· 

.-...... OI &4) (S: 
-.-..... OI 141 (5' 

01141 (5' 

(114) (5: 

O) '" r61 

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS FIJNCIO~RIOS 
CAPACI~ C>E INOVAÇÃO E LANÇAMENTO DE PAODL1TOS 
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS CLIENTES 
EsrAA rEGIA (HABILIDADE PARA IDENTIFICAR E RESPONDER ÁS OPORTUNI[),I.DES E AMEAÇASI 
MAR'::ElING ICAPACIDADE PARA IDENTIFICAR E ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS CLIENTES) 
AUTOMAÇÃO E SOFISTICAÇÃO lECNOLOGICA 
CONCEITO PARA OS ACIONISTAS E MERCADO DE CAPITAIS 
PROJEÇÃO E PARTICIPAÇÃO NOS MERCADOS INTER~CIOMIS 
IMAGEM 00 BANCO JUNTO AO PUBLICO 
PROXIMI~ E BOM AELACIONl.MENTO COM OS orvERSOS NIVEIS DE GOVERNO 
SOAS RELACOES DE TPABALHO EM AMBIENTE fAVORÁVEL 
PARTICIPAÇÃO DOS TPASAlHADORES MS DECISOES ADMINISTAATIVAS 
O\JTROS CllAR. ___________________ _ 

* * * 


