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RESUMO 
 
 
 
O objetivo deste estudo é propor um modelo de análise integrada para a forma de 

atuação dos bancos brasileiros no ambiente da Internet.  Para tanto foi conduzido 

um estudo de caso único com o Banco do Brasil. A maioria das entrevistas foi 

realizada nas sedes administrativa e de tecnologia do banco na cidade de Brasília, 

DF. Foi proposto um Modelo de Análise Integrada baseado em várias teorias e 

estruturas da área de estudos organizacionais e sistemas de informação. Entre as 

descobertas da pesquisa está a constatação de que o fenômeno estudado pode ser 

satisfatoriamente compreendido com o emprego de todas as teorias selecionadas, 

comprovando a complexidade do objeto desta pesquisa. O estudo apresentou entre 

suas limitações o fato de ter sido um estudo de caso único, como também a 

impossibilidade de se realizar esta pesquisa em amplo espectro, com um número 

consideravelmente maior de organizações. O ineditismo e a contribuição deste 

estudo residem no fato de ter proposto um modelo integrado com teorias e 

estruturas de análise que facilitam a compreensão do fenômeno observado. Em 

estudos futuros o pesquisador poderia incluir a pesquisa em um número maior de 

instituições para enriquecer a análise. 

 

Palavras-chave: Teoria da Capacidade Absortiva, Teoria da Estratégia Competitiva, 

Teoria das Capacidades Dinâmicas, Teoria Institucional, Estrutura Tecnologia, 

Organização e Ambiente, Teoria da Aglomeração, Dimensões e Direcionadores do 

uso de TI, Banco do Brasil, Internet Banking. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The research focus is to present an integrated analysis model for the behavior 

pattern of Brazilian banks in the Internet environment. A single case study was 

conducted at Banco do Brasil. Most interviews took place at Banco do Brasil’s 

administrative and technology headquarters in the city of Brasília, DF. An Integrated 

Analysis Model was presented based in many theories and structures of the 

organizational studies and information systems fields. Findings show that the studied 

phenomena can be understood with the simultaneous application of all selected 

theories, proving the complexity of the study object. Research limitations include the 

fact that this research was focused on a single case and also that it was not possible 

to run this research with a bigger sample of organizations. Study originality and 

contribution relies on proposing the Integrated Analysis Model with analysis 

structures and theories that help to understand the object of study. Future studies 

may replicate this research in a bigger number of companies to present a richer 

analysis. 

 

 

Keywords: Absorptive Capacity Theory, Competitive Strategy Theory, Dynamic 

Capabilities Theory, Institutional Theory, Technology-Organization-Environment 

framework, Clustering Theory, Information Technology drivers and uses, Banco do 

Brasil, Internet Banking. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you think you can do a thing or think 

you can't do a thing, you're right. 

Henry Ford 

 

 

Se você pensa que pode fazer algo ou que  

não pode fazer algo, você está certo. 
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OS BANCOS BRASILEIROS NA INTERNET 
Um estudo de caso sobre os motivadores para a sua forma de atuação neste 

ambiente.  
 

1. Introdução 

 

Mesmo aos olhos de um leigo o desenvolvimento da Internet provocou mudanças 

inexoráveis no ambiente de negócios e no comportamento dos indivíduos nos 

últimos quinze anos.  

 

As organizações foram impactadas diretamente o que demandou muitos 

investimentos, planos, estudos, aprimoramentos, testes e uma infinidade de 

alterações em processos e procedimentos para que pudesse se adaptar à nova 

realidade que se formava no ambiente externo. 

 

A Internet se tornou onipresente, chegando ao ponto de substituir em grande parte 

todas as formas e protocolos de conexão de computadores mesmo no ambiente 

interno das organizações, em um termo que se firmou popularmente como Intranet, 

ou seja, computadores interconectados em rede que utilizam os mesmos protocolos 

da Internet, a mesma estrutura de servidores e páginas eletrônicas, entretanto com 

conteúdo de acesso restrito para uso interno das instituições. 

 

O estudo deste processo se mostra relevante para que se possa tentar compreender 

melhor este fenômeno, como uma nova tecnologia em tão pouco tempo se tornou 

ubíqua para famílias, organizações e governos. 
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No intuito de estudar este tema foram analisadas mais de setenta teorias 

empregadas nas áreas de estudos organizacionais e de sistemas de informação e 

selecionado um grupo restrito de teorias que corroboraram para uma análise mais 

adequada do fenômeno pesquisado. Foi ainda proposto um novo modelo de análise 

integrado deste grupo de teorias como contribuição desta pesquisa para futuros 

trabalhos na área. 

 

 

1.1. Formulação do Problema e Questões de Pesquisa 

 

O setor bancário brasileiro é reconhecidamente um dos mais modernos e 

tecnologicamente atualizados no mundo, grande parte em decorrência do 

crescimento econômico experimentado pelo país na década de 1960, que aliado à 

mudança da capital para Brasília provocou o desenvolvimento de regiões antes 

esquecidas, bem como do processo inflacionário vivenciado no Brasil na década de 

1980. Este processo obrigou as instituições bancárias nacionais a movimentar 

recursos financeiros de forma eficaz e eficiente, o que demandou vultosos 

investimentos em tecnologia de informação. 

 

Com o surgimento da internet em sua fase comercial, no final da década de 1990, 

praticamente todas as instituições financeiras do ramo de bancos comerciais de 

varejo no Brasil iniciaram operações no ambiente virtual pela disponibilização do que 

se convencionou chamar de Internet Banking, ou banco via Internet.  

 

Esta nova tecnologia viabilizou a realização de operações bancárias a partir de 

computadores ou dispositivos móveis como celulares e assistentes digitais pessoais 

de qualquer lugar, desde que o dispositivo estivesse conectado à Internet, 
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eliminando a limitação física e geográfica de se realizar transações somente nas 

agências bancárias. Pode-se considerar este movimento como uma evolução natural 

do processo de rápida informatização que o setor experimentou nas décadas 

imediatamente anteriores, que preparou as organizações cultural e 

tecnologicamente para este novo ambiente. 

 

Emergiram algumas questões:  

� Estas iniciativas foram conduzidas da mesma forma que as operações mantidas 

no mundo real sem que alterações substanciais tenham sido realizadas?  

� Ocorreram adaptações nos produtos e serviços dos bancos comerciais de varejo 

influenciadas por este novo ambiente de negócios? 

� Para os bancos a Internet representa apenas um novo canal de distribuição de 

seus produtos e serviços tradicionais ou uma nova mídia, um novo meio com 

características funcionais e culturais diferentes onde alterações nos produtos e 

serviços ou mesmo a criação de novos torna-se necessária para sua correta 

comercialização?  

 

Esta pesquisa teve sua origem no questionamento sobre como as operações das 

instituições financeiras foram adaptadas para a Internet, como foi o processo de 

desenvolvimento desta nova tecnologia e se o potencial deste novo ambiente está 

sendo utilizado pelos bancos brasileiros.  

 

Outro eixo de investigação diz respeito à interação dessas organizações na Internet, 

procurando-se identificar se o Banco do Brasil inovou ao desenvolver produtos e 

serviços diferenciados para comercialização na Internet.  
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Neste estudo a expressão mundo real foi utilizada significando o mundo tangível em 

que vivemos, onde as empresas de tijolos1 estão instaladas. Por sua vez, os termos 

Internet, Mundo Virtual e Ambiente Virtual foram empregados alternadamente 

expressando o ambiente onde ocorrem interações entre pessoas, governos, 

instituições de ensino, instituições financeiras e organizações de todas as finalidades 

através de uma rede mundial de computadores interconectados, a própria Internet. 

 

 

1.2. Justificativa, Relevância do Tema e Contribuiç ão Esperada 

 

 “Dificilmente se pode exagerar o impacto da Internet nos negócios e na sociedade.” 

(LANGE, 2004, p. 377, tradução nossa). 

 

O tema é justificado pelo crescimento da base de usuários da Internet, com média 

mundial de 380,3% no período entre os anos 2000 e 2009, com penetração em 

25,67% da população global, o que representa mais de 1,73 bilhões de pessoas com 

acesso à rede mundial de computadores (MINIWATTS MARKETING GROUP, 

2010), o que gera a atração das organizações para este ambiente.  

 

A relevância em pesquisar o tema reside na necessidade de uma melhor 

compreensão sobre a Internet e a interação das organizações bancárias comerciais 

de varejo neste espaço.  

 

                                                      
1 Expressão usualmente utilizada na língua inglesa, bricks and clicks (tijolos e cliques), ao se referir às diferenças nos modelos 
administrativos e financeiros existentes entre as empresas ditas reais (tilojos) e as que operam na Internet (cliques). (nota do autor)  
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Analisar se estas organizações utilizam a Internet apenas como mais um canal, 

replicando o modelo tradicional no mundo virtual sem efetivamente compreender e 

abordar suas potencialidades, ou se a utilizam como um meio inteiramente novo que 

permite diferentes formas de atuação que precisam ser corretamente compreendidas 

e exploradas com a adaptação de produtos e serviços existentes ou com a criação 

de novos inteiramente focados neste novo meio.  

 

O resultado desta análise contribui para a área de Tecnologia de Informação ao 

apresentar de que forma a Internet é utilizada pelos bancos comerciais brasileiros de 

varejo e apontar eventuais lacunas quanto à sua utilização.  

 

Ao ter investigado se estas organizações se apresentam na Internet da mesma 

maneira que no mundo real, ou seja, se prestam os mesmos serviços e 

comercializam os mesmos produtos em suas agências e na Internet, esta pesquisa 

se mostrou relevante ao trazer estes resultados de forma científica propiciando uma 

melhor compreensão sobre o comportamento destas organizações nos dois 

ambientes. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

Esta pesquisa teve por objetivo identificar os motivadores para a forma de atuação 

dos bancos brasileiros na Internet.   

 

A opção pelo estudo de bancos brasileiros em detrimento de empresas de qualquer 

outro ramo da economia foi decorrente da percepção de que o setor identificado é 
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altamente institucionalizado e padronizado, reduzindo assim a influência de 

questões ambientais sobre as decisões estratégicas, permitindo certo nível de 

extrapolação das conclusões da pesquisa.  

 

Outrossim, o impacto das operações bancárias nas atividades diárias de famílias, 

empresas e governos é inquestionável, revelando a importância de se estudar este 

ramo da economia. 

 

 

1.4. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de propor um modelo de análise integrada para 

a forma de atuação dos bancos em suas operações na Internet. 

 
 

1.5. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa foram, em primeiro lugar, identificar as 

bases teóricas para explicar e compreender a forma de atuação das organizações 

na Internet, especificamente dos bancos comerciais de varejo em operação no 

Território Nacional. 

 

Por último, sistematizar um modelo de análise com base nas teorias identificadas 

para trazer maior compreensão sobre a forma de atuação dos bancos comerciais de 

varejo no ambiente da Internet. 
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2. O Novo Ambiente de Negócios Virtual 

 

O Modelo do Negócio é definido por Slywotzky (1997) como o processo através do 

qual a organização define a qual público-alvo pretende oferecer seus produtos e 

prestar seus serviços e, ao criar utilidade para estes clientes, em troca acumula 

recursos na forma de lucro. 

 

Há uma revolução sem precedentes em curso na indústria bancária internacional e 

as instituições com maior probabilidade de sucesso são aquelas que aprenderam e 

se adaptaram para atuar de forma eficiente e eficaz tanto no mundo real quanto na 

Internet (TAPSCOTT; LOWY; TICOLL, 1998). 

 

Com a expansão dos negócios na Internet, organizações procuraram replicar seu 

modelo de negócio praticado no mundo real sem na verdade analisar e procurar 

compreender profundamente o funcionamento, os processos e a cultura presentes 

na Internet, o que resultou em muitas iniciativas fracassadas (TAPSCOTT, 1995). 

 

 

2.1. A Internet 

 

A rede mundial de computadores, conhecida por Internet, teve início no final do 

século XX. Nas décadas de 1950 e 1960 estavam em curso a guerra fria e a corrida 

espacial. Os esforços político e militar consequentes destes processos foram a 

chave para a criação da Internet (HAFNER; LYON, 2006; LANGE, 2004). 
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Neste período surgiram estudos sobre Tecnologias de Informação e Comunicação 

nas principais universidades americanas, mas o desenvolvimento tecnológico e os 

recursos disponíveis estavam aquém das necessidades dos pesquisadores. Os 

computadores surgiram como máquinas de grande porte, não só no tamanho, mas 

também no custo. 

 

O governo dos Estados Unidos da América foi fortemente pressionado pelo 

lançamento bem-sucedido do primeiro satélite artificial pelos soviéticos, em quatro 

de outubro de 1957, o Sputnik I, e pelo lançamento do Sputnik II cerca de um mês 

depois. O pensamento vigente à época era de que se a então União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, URSS, possuía tecnologia suficiente para colocar e manter 

sob controle um objeto em órbita terrestre, certamente poderia atingir qualquer ponto 

da Terra com mísseis de longo alcance carregados com ogivas nucleares. Os 

soviéticos tomaram a liderança na corrida espacial e ameaçavam os Estados Unidos 

da América (HAFNER; LYON, 2006). 

 

O presidente americano neste período era Dwight Eisenhower, que determinou à 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, a Advanced Research Projects Agency 

(ARPA) do governo americano, subordinada ao Pentágono, que capitaneasse um 

esforço científico para o desenvolvimento das tecnologias necessárias para que 

pudessem fazer frente à ameaça soviética. Para tanto determinou que “recursos 

ilimitados” estivessem à disposição da ARPA.  

 

O Escritório de Técnicas de Processamento de Informação, o Information Processing 

Techniques Office (IPTO), ligado à ARPA, foi designado como responsável por este 

projeto e teve início um programa de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias de comunicação e computação nas principais universidades 

americanas.  
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A Internet surgiu da necessidade de se interconectar os centros de pesquisa 

daquele país, pois os computadores eram equipamentos muito dispendiosos e, 

devido ao tamanho físico, não podiam ser transportados facilmente. Para realizar 

seus estudos, os pesquisadores precisavam se deslocar até um centro acadêmico 

onde um destes equipamentos estivesse instalado. 

 

Os computadores utilizavam sistemas operacionais diferentes e foi necessário criar 

um sistema que viabilizasse a interconexão destas máquinas de tal sorte que as 

informações pudessem trafegar de forma independente do sistema operacional em 

que foram geradas para que pudessem ser reutilizadas em qualquer equipamento. 

 

Somente em 1968 a ARPA contratou a empresa americana BBN Technologies, que 

idealizou e construiu o que veio a ser conhecido por “Rede da ARPA” ou ARPANET, 

que posteriormente passou a se chamar Internet (HAFNER; LYON, 2006; BBN, 

2009). Mas foi com o desenvolvimento da Teia Global, do idioma inglês World Wide 

Web ou na sigla WWW, na década de 1990 pelo físico inglês Sir Timothy Berners-

Lee, que a Internet experimentou seu maior crescimento.  

 

Estima-se que cerca de 1,73 bilhões de pessoas no mundo dispunha de acesso à 

Internet em janeiro de 2010, representando aproximadamente 25,6% da população 

mundial (MINIWATTS MARKETING GROUP, 2010) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Estimativas de População e de Utilização de Internet 

REGIÕES DO 
MUNDO 

POPULAÇÃO 
ACESSO 

INTERNET 
% 

POPULAÇÃO 
ACESSO %       

/ TOTAL 

África 991.002.342 67.371.700 6,8 % 3,9 % 

Ásia 3.808.070.503 738.257.230 19,4 % 42,6 % 

Europa 803.850.858 418.029.796 52,0 % 24,1 % 

Oriente Médio 202.687.005 57.425.046 28,3 % 3,3 % 

América do Norte 340.831.831 252.908.000 74,2 % 14,6 % 

Am. Latina e Caribe 586.662.468 179.031.479 30,5 % 10,3 % 

Oceania / Austrália 34.700.201 20.970.490 60,4 % 1,2 % 

TOTAL MUNDIAL 6.767.805.208 1.733.993.741 25,6 % 100,0 % 

Fonte: Adaptado de MINIWATTS MARKETING GROUP, 2010, tradução nossa. 
 

 

2.2. Comércio Eletrônico e Negócios na Era Digital 

 

Organizações interconectadas eletronicamente participam de forma colaborativa de 

comunidades virtuais de negócios2, no intuito de criar produtos e serviços inovadores 

(TAPSCOTT; LOWY; TICOLL, 1998, tradução nossa). 

 

As organizações enfrentam uma revolução no ambiente corporativo e de negócios a 

partir do desenvolvimento da World Wide Web, ou apenas Web3 (teia) como ficou 

popularmente conhecida. Um novo capítulo é escrito na história da Internet, pois a 
                                                      
2 Na língua inglesa faz-se referência a e-business community – EBC, em tradução literal comunidade de negócios eletrônicos ou ainda 
comunidade de negócios conduzidos eletronicamente. Em português, no Brasil, é mais freqüente observar o uso da expressão comunidade 
virtual de negócios. (nota do autor) 
3 “[...] nome pelo qual a rede mundial de computadores Internet se tornou conhecida a partir de 1991, quando se popularizou 
devido à criação de uma interface gráfica que facilitou o acesso e estendeu seu alcance ao público em geral [...]” (HOUAISS, 
2001). 
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tecnologia permitiu o surgimento de novos modelos de negócio, pressionando as 

organizações a se adaptar ou se reinventar.  

 

As comunidades virtuais de negócios eletrônicos, as e-business communities, são 

formadas a partir de um esforço conjunto de empresas, por vezes concorrentes, para 

criar uma rede de clientes e fornecedores conectados de forma eletrônica. O 

neologismo coopetição 4  exemplifica esta situação, onde competidores trabalham 

juntos em busca de um objetivo comum que beneficie a todos, usualmente em áreas 

nas quais não desfrutam de alguma vantagem competitiva ou em aspectos externos 

à organização, como assuntos ligados a questões legais que afetam o setor em que 

atuam ou para a criação de mercado em ações frente a potenciais consumidores.  

 

Estas comunidades representam um novo modelo de negócios que teve sua 

concepção auxiliada pelo crescimento da utilização das ferramentas disponíveis na 

Internet em sua fase gráfica, a Web. As comunidades virtuais de negócios são 

direcionadas ou subordinadas a cinco fatores principais, que tratam da redefinição 

do valor, do compartilhamento do conhecimento, da velocidade das mudanças 

imposta pelas novas tecnologias, redução do tempo gasto para a realização de 

negócios devido à digitalização dos processos, reduzindo custos, tempo e erros. Por 

último, esta revolução digital conduz a uma maior especialização das organizações 

em detrimento da discussão anterior entre organizações integradas verticalmente ou 

horizontalmente. 

 

Tapscott, Lowy e Ticoll (1998) identificaram três camadas principais para identificar 

este modelo de comunidade virtual de negócios interconectados. A primeira é 

representada pela empresa interconectada, que vem a ser a unidade básica de 

análise. Esta é baseada primordialmente em sistemas de informação que auxiliam a 

                                                      
4 Do inglês, coopetition. Por falta de termo análogo na língua portuguesa foi adotada a tradução livre para coopetição. (nota do autor) 
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organização a responder eficaz e eficientemente às demandas dos clientes e 

parceiros de negócios. Esta organização coopete5, ou seja, participa tanto como 

competidora quanto colaboradora, de comunidades virtuais de negócios. 

 

A segunda camada refere-se à comunidade virtual de negócios propriamente, que 

pode ser definida como um grupo de organizações, fornecedores e clientes que se 

congregam atraídos por determinado interesse comum. O que torna esta agregação 

relevante para a análise é que a troca de informações e a colaboração ocorrem de 

forma eletrônica e on-line.   

 

Por último a terceira camada que trata do ramo de negócios, do ambiente no qual as 

organizações interagem. Este ambiente pode ser composto pela participação de 

várias comunidades virtuais de negócios, cada uma com foco em uma parte do 

processo ou do setor. Estas comunidades interagem intrinsecamente no ambiente 

competindo por uma posição hegemônica (TAPSCOTT; LOWY; TICOLL, 1998).    

 

Para melhor compreensão, as comunidades virtuais de negócios podem ser 

classificadas em quatro tipos principais, de mercado aberto, agregação, cadeia de 

valor e aliança. Na comunidade virtual de negócios do tipo mercado aberto, qualquer 

um pode ser vendedor ou comprador ou mesmo exercer as duas funções de acordo 

com o momento.  

 

Alguns vendedores comercializam sua própria produção enquanto outros podem ser 

intermediários de produtores. Dois exemplos característicos de mercado aberto são 

os mercados de ações e futuro de mercadorias, onde há inúmeros vendedores e 

compradores atuando simultaneamente e inexiste o domínio de um agente em 

                                                      
5 Expressão não existente na língua portuguesa, utilizada aqui em tradução livre no sentido de fazer uma referência ao termo 
citado por Tapscott, Lowy e Ticoll (1998), coopetition. (nota do autor) 
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particular. Toda sorte de fatores como problemas econômicos, políticos ou mesmo 

ambientais em qualquer ponto do globo podem influenciar o preço das ações e das 

mercadorias (Esquema 1).  

 

Mercado Aberto 

Compradores e Vendedores 

Agregação 

Produtores                                      Consumidores 

Cadeia de Valor 

Produtores                                             Clientes 

Aliança 

                                                                          

Produtores                                   Prosumidores6 

Esquema 1 – Modalidades de Comunidades Virtuais de Negócios 
Fonte: Adaptado de TAPSCOTT, LOWY e TICOLL, 1998, p. 27-29. 
 

                                                      
6 Do inglês, prosumer. Sua origem reside na união de producer (produtor) e consumer (consumidor). Explica a nova posição do 
consumidor moderno que impõe à indústria o que ele quer se seja produzido, tornando-se ao mesmo tempo parte produtor, parte 
consumidor. Por falta de termo análogo na língua portuguesa foi adotada a tradução livre para prosumidor. (nota do autor) 

 
Integrador 

Agregador 

Espaço 
de valor 
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Na modalidade de agregação um agente exerce forte influência sobre a cadeia de 

suprimentos. Sua atuação é importante para regular as interações dos participantes 

e sua posição soberana é dificilmente ameaçada visto que representantes de 

fornecedores ou compradores não poderiam exercer sua função, atuando como 

intermediário entre estes mesmos agentes econômicos. As grandes redes de 

supermercados e grandes agentes financeiros atuam como intermediários entre 

inúmeros vendedores e compradores e exemplificam esta modalidade (TAPSCOTT; 

LOWY; TICOLL, 1998).  

 

A cadeia de valor é muito próxima da agregação, diferindo no que tange a 

maximização do valor da integração pela melhoria da produtividade operacional e no 

fato de ser menos hierarquizada. A aliança por sua vez tem por característica 

principal a ausência de hierarquia, assim como na modalidade mercado aberto, mas 

difere desta ao procurar proteger seus membros ao estabelecer regras e padrões 

que devem ser seguidos.  

 

O espaço de valor dispõe de estrutura organizacional flexível, é menos dependente 

de instalações físicas, conta com parte ou a totalidade de sua força de trabalho 

conectada remotamente através das tecnologias de comunicação e computação, 

mantém uma ampla rede de parceiros estratégicos, é rapidamente adaptável a 

novas situações e focada nas competências essenciais da corporação 

(NIKOLENKO; KLEINER, 1996).  

 

Por outro lado também é aquela que tem suas operações ligadas à Internet, onde 

comercializa seus produtos e serviços e presta atendimento aos clientes e parceiros 

de negócios. Algumas organizações chegam a existir somente na Internet, mas 
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mesmo assim podem interagir com mercados tanto reais quanto virtuais (THORNE, 

2005). 

 

Ingressar na Internet pode representar uma série de novas possibilidades para as 

organizações, como o aumento da produtividade, redução de custos ou mesmo a 

conquista de novos mercados. Representa também novos desafios. Quando novas 

implementações de sistemas de informação são adotadas, o ambiente 

organizacional e o próprio modo de trabalho dos colaboradores podem sofrer 

alterações (ALBERTIN, 1996).  

 

O relacionamento entre os clientes e as organizações também é francamente 

alterado quando ferramentas de comércio eletrônico são implementadas. A 

eliminação de intermediários, a diminuição da interação pessoal e o elevado nível de 

informações sobre o cliente estão entre os principais motivos que levam a alteração 

do relacionamento (ALBERTIN, 1999). “O casamento dos computadores e das redes 

de comunicação está transformando a maioria dos aspectos dos negócios e das 

atividades dos consumidores.” (TAPSCOTT; LOWY; TICOLL, 1998, p. 1, tradução 

nossa). 

 

A corporação virtual, ao interagir em uma rede de parceiros estratégicos 

estabelecida com características ad hoc 7 , consegue compartilhar custos e 

habilidades, ascender a mercados globais e manter os custos em níveis 

competitivos, pois os recursos especiais eventualmente necessários para atividades 

específicas podem ser obtidos a partir de parcerias estratégicas mantidas somente 

durante o tempo estritamente necessário para a consecução de determinado 

objetivo. Desta forma não demandam investimentos vultosos que seriam destinados 

a um recurso somente utilizado esporadicamente, gerando vantagem competitiva 

                                                      
7 “[...] 1 destinado a essa finalidade; [...] 4 JUR designado, nomeado para executar determinada tarefa. [...]” 
(HOUAISS, 2001) 
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frente a organizações estabelecidas nos moldes tradicionais (NIKOLENKO; 

KLEINER, 1996). 

 

As organizações brasileiras são usuárias de tecnologia de informação em todos os 

níveis de suas operações. Cabe ressaltar que os níveis de adoção e utilização dos 

parceiros estratégicos e dos clientes das organizações podem influenciar no valor 

que a tecnologia de informação agrega aos negócios (ALBERTIN; ALBERTIN, 

2005).  

 

Este novo ambiente de negócios abre inúmeras oportunidades para as organizações 

que utilizam de forma significativa as chamadas tecnologias de informação e 

comunicação, pois ao reduzirem as barreiras entre os agentes econômicos, 

aumentam as possibilidades de realização de transações, permitindo a realização de 

Negócios na Era Digital (NED) (ALBERTIN, 2010). 

 

A aplicação da Tecnologia de Informação resulta em melhores níveis de 

produtividade das organizações. A utilização e o emprego das novas tecnologias 

trazem consigo mudanças estruturais nos negócios, bem como na forma em que a 

criação de riqueza ocorre (TAPSCOTT, 1995). 

 

Inicialmente o modelo de Tapscott e Caston 8  (1993 apud ALBERTIN, 2010) 

contemplava apenas os três níveis centrais, a equipe de alto desempenho, a 

empresa integrada e a empresa estendida. Posteriormente outros dois níveis foram 

acrescentados, o indivíduo efetivo e o negócio interconectado, formando um modelo 

completo de cinco dimensões que devem ser consideradas de baixo para cima e 

                                                      
8 TAPSCOTT, Don; CASTON, Art. Paradigm Shift:: The New Promise of Information Technology. New York: McGraw-Hill, 
1993.  
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com efeito cumulativo, também conhecido como modelo de mudança de paradigma 

(ALBERTIN, 2010) (Esquema 2). 

 

TECNOLOGIA 
CAPACITADORA 

A PROMESSA A MUDANÇA 

 
 
 
“A Rede” 
 
 
Computação inter-
empresarial 
 
 
Sistemas de 
gestão integrados 
 
 
Computação para 
grupo de trabalho 
 
 
Multimídia pessoal 
 
 
 

 

 
 
Criação de riqueza, 
desenvolvimento social 
 
 
Reformulação dos 
relacionamentos externos 
 
 
Transformação 
organizacional 
 
 
Redesenho do emprego e 
do processo empresarial  
 
 
Tarefa, aprendizagem e 
eficiência. 
 

Esquema 2 – Transformação do negócio através da nova mídia 
Fonte: Adaptado de TAPSCOTT, 1995, p. 75, tradução nossa. 
 

 

A dimensão do indivíduo efetivo ou da eficiência individual (ALBERTIN, 2010) refere-

se à migração do poder da computação dos grandes servidores centralizados, os 

mainframes, para o computador pessoal, o personal computer, ou simplesmente PC 

como é popularmente conhecido. Entretanto no início deste processo os 

computadores pessoais eram extremamente limitados em seus recursos e seu uso 

nada amigável. Era necessário vasto conhecimento em linguagem técnica para 

operar tais equipamentos.  
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Com a evolução surgiram novos sistemas operacionais de uso mais intuitivo e novas 

funcionalidades, como a multimídia, que integra áudio, vídeo e imagens ao 

computador pessoal além de novas formas de inserir dados como câmeras, 

microfones e scanners 9 . Com esta transferência de tecnologia das grandes 

máquinas centralizadas para o PC, tanto a eficiência quanto a produtividade pessoal 

foram impactadas positivamente, como também a eficiência da aprendizagem.     

 

Na dimensão equipe de alto desempenho o modelo tradicional de administração faz 

uso freqüente de níveis hierárquicos e burocracia para controlar as atividades de 

uma organização. O trabalho em equipe é mais eficiente e não só elimina como 

também evita a implantação de novos processos burocráticos na organização, 

reduzindo custos e aumentando os níveis de produtividade. O trabalho baseado em 

conhecimento está se tornando trabalho colaborativo, executado por times de 

pessoas em redes de alta disponibilidade (TAPSCOTT, 1995).  

 

Por sua vez, a dimensão empresa integrada considera que as organizações 

procuram romper as barreiras hierárquicas, entretanto mesmo com a implantação de 

processos de reengenharia apenas alguns processos são passíveis de 

horizontalizarão, rompendo barreiras de dois ou três departamentos. O problema é 

que as empresas estão presas a sistemas de informação antigos que refletem um 

modelo organizacional ultrapassado. Não é tão simples substituir todo o sistema de 

gestão de uma organização. A mudança demanda um planejamento de grande 

alcance e as empresas precisam realizar novos investimentos que conduzam a um 

novo modelo de gestão.   

 

As empresas experimentam um novo cenário onde não somente as barreiras 

internas são eliminadas como também há uma maior integração entre sistemas de 

                                                      
9 Equipamento que varre uma imagem com um feixe de luz e codifica suas características sob a forma de dados expressos no 
sistema binário. ETIM ing. Scanner (HOUAISS, 2001). 
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empresas participantes da mesma cadeia de valor. A dimensão empresa estendida 

trata desta questão, onde cada vez mais empresas disponibilizam informações de 

seus sistemas de gestão a parceiros de negócios, quer fornecedores quer clientes.  

 

Este processo conduz à chamada corporação virtual, que privilegia a criação de 

redes de parceiros de negócios em detrimento do modelo tradicional de 

desenvolvimento interno de todas as competências necessárias ao negócio.  As 

empresas de uma mesma cadeia de valor usualmente já trocavam informações, 

pedidos, previsões, cartas, relatórios, propostas ou trocavam informações através de 

chamadas telefônicas ou reuniões pessoais.  

 

A diferença é que a partir da integração dos sistemas de informação destas 

organizações a troca de informações se dá em tempo real por uma rede 

informatizada, alterando o fluxo de informações do ambiente físico para o virtual, a 

chamada rede digital de valor. Este novo modelo conduz a uma maior interação 

entre as empresas com reflexos no aumento da flexibilidade, criatividade, inovação e 

empreendedorismo (TAPSCOTT, 1995).   

 

Além da corporação virtual, o comércio também deve se mover em direção à rede 

pública, o que consiste a dimensão negócio interconectado. Quando as empresas se 

conectam por meio de sistemas de informação torna-se possível a realização de 

comércio de forma eletrônica. Mas não se trata aqui do comércio eletrônico na sua 

forma mais simples, que seria de uma loja física que implanta uma operação na 

Internet e comercializa apenas seus próprios produtos. O que se propõe é uma 

interconexão entre diferentes organizações para criar, produzir e entregar produtos 

para o mercado consumidor.  
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O produto final é composto de materiais e trabalho de diferentes colaboradores, 

organizados de acordo com suas competências principais formando mais que uma 

corporação virtual, um grupo interconectado de empresas atuando de forma 

coordenada trocando informações em tempo real através da rede pública, a Internet, 

o que constitui o comércio eletrônico em sua concepção mais ampla. 

 

Na cadeia de valor tradicional o fluxo de informação é físico e neste caso há valor 

agregado. Na rede digital de valor o fluxo é digital e ocorre geração de valor 

(Esquema 3). 

 

Cadeia de Valor – valor agregado 

 

Rede Digital de Valor – geração de valor 

 

Esquema 3 – Modelos de Cadeia de Valor e Rede Digital de Valor  
Fonte: Adaptado de TAPSCOTT, 1995, p. 86-87, tradução nossa. 
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O comércio eletrônico pode ainda ser analisado quanto às suas dimensões, que 

consideram o produto, o processo e o agente nas esferas física, digital e virtual, e as 

inúmeras combinações entre eles. Pode-se comercializar um produto físico através 

de processo e agente digitais, como uma peça de reposição de um equipamento, 

que está na esfera física, através de um processo de negócio digital, uma página 

eletrônica na Internet, e um agente digital constituído de uma solicitação de compra 

eletrônica (CHOI; STAHL; WHINSTON, 1997). 

 

O ambiente de negócios virtual não considera barreiras geográficas ou distância 

física, que são substituídas por sistemas de informação interconectados através da 

rede pública de dados. Direta ou indiretamente os negócios serão impactados pelo 

desenvolvimento do comércio eletrônico que afetará de forma relevante os modelos 

tradicionais de transações (ALBERTIN, 2010).  

 

No eixo x está representado o agente sendo que sua posição no gráfico é relativa à 

avaliação entre ser um agente físico, digital ou virtual. No eixo y classifica-se o 

produto também quanto a ser físico, digital ou virtual. E por último no eixo z avalia-se 

o processo também quanto a estas características (CHOI; STAHL; WHINSTON, 

1997). 

 

No Esquema 4 o comércio tradicional está representado pelo primeiro cubo, onde o 

produto, o processo e o agente são físicos. O comércio eletrônico puro está 

sinalizado em posição oposta onde todos estes fatores são digitais. A virtualização 

consiste na ocorrência destas dimensões somente no momento de sua realização. 

Os demais cubos representam as diversas combinações entre produtos, processos e 

agentes físicos e digitais.   
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Esquema 4 – Dimensões do comércio eletrônico 
Fonte: Adaptado de CHOI, STAHL e WHINSTON, 1997, tradução nossa. 
 

 

O Programa de Pesquisa sobre Gestão nos anos 1990 teve início ainda em 1984 e 

foi conduzido por pesquisadores do MIT Sloan School of Management em estreita 

parceria com representantes de grandes corporações. Ao Programa coube a 

responsabilidade de investigar o impacto das novas tecnologias de informação nas 

organizações. O objetivo principal era determinar quanto as organizações dos anos 

1990 em diante iriam diferir das atuais (MORTON, 1991). 

 

Considerando o ambiente interno das organizações, as tecnologias são 

influenciadas principalmente por cinco forças distintas que interagem entre si em 

equilíbrio dinâmico. Com os processos de gestão ao centro, as demais forças são a 

estrutura organizacional, a tecnologia, a estratégia e os indivíduos e seus papéis 

(Esquema 5). 
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Esquema 5 – Papel da gestão no processo de mudança 
Fonte: Adaptado de MORTON, 1991, p. 20, tradução nossa. 
 

 

Para Morton (1991) a Tecnologia de Informação deveria influenciar os processos e a 

estratégia organizacional, entretanto sua pesquisa não conseguiu capturar sequer 

melhorias na produtividade ou lucratividade. Cabe ressaltar que foi considerado um 

conceito muito amplo de Tecnologia de Informação, abrangendo hardware, que vem 

a ser o equipamento, a máquina propriamente dita, software, que são os programas 

de computador utilizados para realizar as mais diversas funções, redes de 

comunicação tanto pessoais quanto corporativas, como também as derivações 

originadas pela crescente integração entre sistemas de computação e de 

comunicação. 
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tecnologia e aumento na produtividade e na lucratividade seria a de que os gestores 

atuais não se sentem confortáveis com as novas tecnologias e desta forma não as 

Processos 
de Gestão 

Indivíduos e 
Papéis 

Estrutura 

Estratégia Tecnologia de 
Informação 

Limites da 
Organização 
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empregam corretamente retardando o resultado dos investimentos em tecnologia e o 

aumento da produtividade. Outra hipótese versa sobre a tradição americana de 

administrar por números, o que gera investimentos em áreas equivocadas. Maior 

ênfase deveria ser dada às áreas produtivas quando em grande parte os 

investimentos são destinados às áreas administrativas (ROCKART; SHORT, 1991). 

 

Uma terceira aponta para a possibilidade dos ganhos em produtividade estarem 

presentes, apenas não terem sido capturados pelos dados utilizados na pesquisa. 

Eventualmente o impacto dos investimentos em tecnologia no aumento da 

produtividade poderia demorar a refletir nos números das organizações analisadas. 

Por outro lado os investimentos podem ser necessários em decorrência das forças 

competitivas de mercado que levam as empresas a aumentar o nível do serviço 

prestado aos clientes cada vez a preços mais baixos, ou seja, os investimentos 

seriam apenas parte do negócio e necessários para quem desejar manter suas 

operações (ROCKART; SHORT, 1991). 

  

Apesar dos investimentos das organizações serem justificados pela busca do 

aumento da produtividade e da lucratividade, há a necessidade em promover 

mudanças no modelo organizacional, inovar na adoção de novos padrões estruturais 

que permitam as empresas evoluir de um modelo hierárquico centralizado para outro 

mais atual, flexível, onde seus colaboradores possam se conectar a qualquer 

informação ou profissional de forma ad hoc formando times de alto desempenho 

para atingir objetivos específicos.  

 

Os processos organizacionais precisam então ser alterados para comportar esta 

nova estrutura flexível, eliminando barreiras hierárquicas e departamentais internas, 

e também externas quanto à relação das organizações com seus fornecedores e 

clientes. Esta nova organização acarreta a sobreposição de alguns processos.    
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Um novo modelo de classificação de processos foi então proposto por Albertin 

(2010) conforme demonstrado no Esquema 6. 

 

 

Esquema 6 – Processos de Negócio 
Fonte: Adaptado de ALBERTIN, 2010, p. 177. 
 

 

Este esquema contempla a sobreposição de alguns processos organizacionais para 

melhor refletir o novo modelo de corporação que surgiu em decorrência da 

flexibilização da estrutura organizacional e tem uma classificação genérica para 

atender aos vários setores, sendo eles (ALBERTIN, 2010): 

� desenvolvimento de produto: 

o projeto e desenvolvimento de produto ou serviço; 

o engenharia de produto ou serviço; 

o desenvolvimento de fornecedor; 

o desenvolvimento de linha de produção. 

� cadeia de suprimentos: 

Cadeia de Suprimentos 

Manufatura 

Atendimento a Clientes 

Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços 
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o administração de estoques de matéria-prima; 

o solicitação de suprimentos; 

o recebimento de suprimentos; 

o realização de pagamento. 

� produção: 

o planejamento de produção; 

o logística interna/recurso interno e externo; 

o controle de produção; 

o logística externa/produto acabado; 

o expedição. 

� atendimento a cliente: 

o divulgação de informações sobre produtos e serviços; 

o seleção de produtos e serviços; 

o negociação sobre preços e condições; 

o obtenção de informações sobre necessidades, preferências, perfil, etc.; 

o recebimento de pedido; 

o processamento de pedido; 

o aceitação de pagamento; 

o distribuição de produtos e serviços; 

o suporte a utilização de produtos e serviços. 



 

  

40 

3. Sistema Bancário Brasileiro 

 

3.1.  Origem do Sistema Bancário Nacional e o Banco  do Brasil 

 

O Brasil, enquanto relegado ao status de colônia, não dispunha de um sistema 

bancário próprio, mas somente algumas iniciativas menos estruturadas como o 

chamado Cofre do Depósito a cargo da Câmara da cidade do Rio de Janeiro. Com a 

mudança da Corte de Portugal para o Brasil, tornou-se necessária a criação de uma 

instituição para dar suporte às necessidades financeiras da Coroa (BANCO DO 

BRASIL, 2008; MINISTÉRIO DA FAZENDA, n.d.). 

 

Em 12 de outubro de 1808, o Príncipe Regente Dom João VI criou, mediante 

publicação de Alvará específico, o primeiro Banco Nacional do país na cidade do Rio 

de Janeiro, sob a denominação de Banco do Brazil, cuja duração fora estabelecida 

para o período de vinte anos, findos os quais a instituição deveria ser dissolvida ou 

reconstituída mediante aprovação de Sua Alteza Real (BRASIL, 1891) (anexo H).   

 

 

Alvará - de 12 de Outubro de 1808 

Crêa um Banco Nacional nesta Capital 

Eu o Principe Regente faço saber aos que este meu Alvará com força de lei 

virem, que, attendendo a não permittirem as actuaes circumstancias do 

Estado que o meu Real Erario possa realisar os fundos de que depende 

a manutenção da Monarchia  e o bem commum dos meus fieis vassallos, 

[...].  

E querendo auxiliar um estabelecimento tão util e necessario ao bem 

commum e particular dos Povos que o Omnipotente confiou do meu zelo e 
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paternal cuidado: determino que os saques dos fundos do meu Real Erario 

e as vendas dos generos privativos dos contractos e administrações da 

minha Real Fazenda, como são os diamantes, páo Brazil, o marfim e a 

urzella, se façam pela intervenção do referido Banco Nacional, vencendo 

sobre o seu liquido producto a commissão de dous por cento, além do 

premio do rebate dos escriptos da Alfandega, que, em virtude do meu Real 

Decreto de 5 de Setembro do corrente anno, fui servido mandar praticar 

pelo Erario Regio, para occorrer ao effectivo pagamento das despezas 

de trato successivo da minha Corôa  que devem ser feitas em especies 

metallicas.[…] (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

2003; BRASIL, 1891, grifos nossos). 

 

 

Logo em 1809 o então Banco do Brazil se constituiu no quarto emissor de moeda do 

mundo, logo depois de Suécia, Inglaterra e França (CÉSAR, 2010).  

 

N. M. Rothschild & Sons, casa bancária britânica fundada por Nathan Mayer 

Rothschild (1777-1836), natural de Frankfurt, tem uma participação de elevada 

importância histórica no sistema bancário brasileiro. A primeira carta enviada da filial 

brasileira para a matriz em Londres data de 1812 (THE ROTHSCHILD ARCHIVE, 

2007), comprovando que o banco londrino já atuava no território brasileiro muito 

antes da proclamação da república ou mesmo da independência de Portugal. 

 

Em 1821, antevendo o retorno a Portugal, os membros da Corte trocaram notas 

emitidas pelo Banco do Brazil por metais e jóias depositados na instituição, criando a 

primeira crise financeira do país ao ter levado o banco a suspender a conversão das 

notas, que supriam a necessidade de meio circulante, já que havia ocorrido um 

excesso de sua emissão (BANCO CENTRAL DO BRASIL, n.d.b.; BANCO DO 

BRASIL, 2008).  
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O reconhecimento da independência do Brasil por Portugal foi um episódio que 

envolveu diretamente o banco N. M. Rothschild & Sons. A casa bancária havia 

concedido um empréstimo da ordem de £1,500,000 à Coroa Portuguesa em 1823, 

empréstimo este que tinha por objetivo custear as despesas da Corte durante sua 

permanência em território da então colônia por ocasião da mudança da Família Real 

e da Corte para o Brasil (SHAW, 2005). 

 

Após o retorno da Corte a Lisboa, Dom João VI apresentou como exigência para o 

reconhecimento da independência que este empréstimo contraído em 1823 fosse 

integralmente honrado pelo novo estado, dando início à dívida externa brasileira.  A 

dívida somente foi paga em 1852 através da contratação de novo empréstimo, 

sendo que no período entre 1828 e 1834 o pagamento de dividendos havia sido 

suspenso por Dom Pedro I em decorrência dos problemas políticos e familiares 

ocorridos em Portugal com a tomada do poder por seu irmão (THE ROTHSCHILD 

ARCHIVE, 2007).   

 

Com o retorno de Dom João a Portugal o então Banco do Brazil teve suas atividades 

liquidadas em 23 de setembro de 1829, com a aprovação da Lei de extinção do 

primeiro banco do Brasil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1877?a) .  

 

 

LEI - DE 23 DE SETEMBRO DE 1829 

Sobre a extincção do Banco do Brazil e mais disposições a elle tendentes.  

Dom Pedro por Graça de Deus, e Unânime Acclamação dos Povos, 

Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a 
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todos os Nossos sub-ditos, que a Assembléa Geral decretou, e Nós 

queremos a Lei seguinte: 

 Art. 1º. O Banco do Brazil, creado pela Lei de 12 de Outubro 

de 1808, continúa até o dia 11 de Dezembro do corrente anno, em que 

termina o prazo, que lhe concedêra a dita lei, começando porém desde já a 

sua liquidação.  

 Art. 2º. A assembléa geral do Banco com assistência de um 

Procurador da Fazenda nomeado pelo Governo, e que terá os votos da lei, 

nomeará uma commissão de seus accionistas para proceder á prompta 

liquidação, verificação, e conclusão de todas as suas transacções activas, e 

passivas até a final divisão de seus interesses, dando outrosim as 

necessárias providencias para a prompta liquidação das Caixas filiaes da 

Bahia, e S. Paulo.  

[...]  Art. 11. A nação se obriga ao pagamento das notas, que ficam 

na circulação, hypothecando-lhe todos os seus haveres, e rendas até sua 

final amortização. 

[...] Mandamos por tanto a todas as autoridades, a quem o 

conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e 

façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nella se contém. O 

Secretario de Estado dos Negócios da fazenda a faça cumprir, publicar, e 

correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos vinte e três dias do mez de 

Setembro do anno de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da Independência 

e do Império. 

 IMPERADOR com rubrica e Guarda. 

[...] Foi publicada esta Carta de Lei, nesta Chancellaria-mór do Imperio do 

Brazil. – Rio de Janeiro, 1º. De Outubro de 1829, - Francisco Xavier Rapozo 

de Albuquerque. 

Registrada na Chandellaria-mór da Côrte e Imperio do Brazil a fl. 185 verso 

do Livro 1º. De Cartas, Leis e Alvarás. – Rio de Janeiro, 1º. De Outubro de 

1829. – Manoel de Azevedo Marques. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1877?b, 1877?c). 
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A segunda casa bancária formal do Brasil só seria criada em 1838, o Banco 

Comercial do Rio de Janeiro, tendo sido este o primeiro banco privado do país 

(BANCO DO BRASIL, 2008). 

 

O segundo Banco do Brasil somente foi formado em 1853, a partir da fusão do 

Banco Comercial do Rio de Janeiro com o segundo Banco do Brasil, este fundado 

em 1851 pelo maior empresário da época, Irineu Evangelista de Sousa, com a 

palavra Brasil já grafada com a letra “s”. Irineu recebeu posteriormente o título de 

Barão de Mauá, nome pelo qual ficou conhecido e registrado na história, e algumas 

décadas depois o título de Visconde de Mauá. Em 1861 foram criadas a Caixa 

Econômica e o Monte de Socorro do Rio de Janeiro, precursoras da Caixa 

Econômica Federal (COSTA NETO, 2004).   

 

Posteriormente foram criados o Banco Internacional do Brasil, o Banco Nacional 

Brasileiro, o Banco da República do Brasil e o Banco do Commércio e Indústria de 

São Paulo (THE ROTHSCHILD ARCHIVE, 2007). 

 

Em 20 de junho de 1855 o banco N. M. Rothschild & Sons se tornou agente oficial 

do governo brasileiro para representar os interesses do país no maior mercado 

financeiro da época, atuando principalmente na captação de recursos e pagamento 

de dividendos sobre empréstimos contraídos no mercado financeiro de Londres. A 

influência mais expressiva do setor bancário sobre o governo brasileiro remonta a 

este período (THE ROTHSCHILD ARCHIVE, 2007). 

 

O banco foi responsável por todas as contratações de empréstimos do governo 

brasileiro de 1852 a 1914. Uma dívida de aproximadamente £173,000,000 foi 
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contraída pelo Brasil somente no mercado financeiro londrino. Deste valor, 

£37,000,000 foram destinados à construção e manutenção das ferrovias brasileiras 

e £7,000,000 para a Guerra do Paraguai. Ao final de 1914 o país contava com mais 

de 26.000 quilômetros de ferrovias. O banco também atuava diretamente no 

mercado brasileiro de ouro e café (THE ROTHSCHILD ARCHIVE, 2007; SHAW, 

2005). 

 

Somente em 1905 foi criado o que veio a se tornar o atual Banco do Brasil 

(ANDRADE; DEOS, 2009). Entretanto, o próprio Banco do Brasil considera a data de 

12 de outubro de 1808 como sendo a data de sua fundação, tendo realizado uma 

série de eventos em comemoração ao seu bicentenário, no ano de 200810.  

 

Em 1920 foi aberta a Carteira de Redescontos, onde o Banco do Brasil passava a 

operar com títulos de outros bancos, transformando-o em uma espécie de banco 

central. Logo em 1923 esta carteira viria a ser encerrada em decorrência de uma 

grande reforma bancária, mas foi reservado ao Banco do Brasil o direito exclusivo de 

emissão de papel-moeda em Território Nacional, privilégio que viria a ser extinto em 

1926 (BANCO DO BRASIL, n.d.). 

 

  

3.2. Modelo Bancário Brasileiro 

 

O sistema bancário nacional experimentou sua primeira grande reforma com a 

publicação da Lei n° 4.595 de 31 de dezembro de 196 4, durante a vigência do 

Governo Militar. Esta lei, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar 
                                                      
10 http://www.bb.com.br/portalbb/page301,9171,9171,21,0,1,1.bb?codigoNoticia=7951&codigoMenu=5672 
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do golpe de 1964, em seu Capítulo I Art. 1°, estruturou o Sistema Financeiro 

Nacional com o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central da República do 

Brasil, posteriormente alterado pelo Decreto Lei n° 278 de 28 de fevereiro de 1967 

para Banco Central do Brasil S.A., o Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1964).   

 

O Conselho Monetário Nacional foi criado por esta lei em substituição à 

Superintendência da Moeda e do Crédito que foi neste mesmo ato transformada em 

autarquia federal, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil. 

 

Em seu capítulo IV, seção I, a mesma lei definiu as instituições financeiras como as 

pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou 

acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou 

de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros. As pessoas físicas que exerçam quaisquer das atividades 

anteriormente referenciadas passam a equiparar-se às instituições financeiras.  

 

 

3.3. História dos Sistemas on-line no Brasil 

 

A informatização das operações dos bancos comerciais de varejo no Brasil teve 

início na década de 1960 em sintonia com os principais mercados mundiais que 

recebiam seus primeiros computadores de grande porte, ou mainframes (informação 

verbal)11. 

                                                      
11  Notícia fornecida pelo Sr. Alcir A. Calliari, ex-presidente do Banco do Brasil, na na 4a. Mesa Redonda da História da 
Automação Bancária no Brasil: Os primeiros sistemas on-line, realizada na FGV-EAESP, de São Paulo, em 28 de outubro de 
2009. 
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O sistema bancário nacional era menos complexo que o atual e se resumia a 

operações básicas como a guarda e o empréstimo de dinheiro. Nesta época os 

bancos começavam a realizar o recebimento de cobranças de empresas situadas na 

mesma região. A compensação de documentos da própria cidade era realizada de 

forma rápida e eficiente, entretanto, a compensação nacional era e hoje ainda é 

muito lenta. A contabilidade era realizada em máquinas mecânicas na própria 

agência e os clientes recebiam mensalmente um extrato de sua movimentação, que 

nada mais era que uma cópia física dos lançamentos realizados (informação 

verbal)12. 

 

Os computadores de grande porte centralizados foram a grande evolução da época. 

A contabilização dos lançamentos não era mais realizada em cada agência e sim em 

um departamento centralizado para onde todos os documentos eram encaminhados. 

A entrada de dados nos computadores desta época não era realizada por monitores 

e teclados, mas sim através de fitas ou cartões perfurados. Todos os documentos 

eram inicialmente convertidos para estes meios para posteriormente alimentar os 

computadores (informação verbal)13.   

 

Para transportar dos documentos das centenas de agências de todo o Brasil para 

unidades de processamento regionais centralizadas, uma numerosa frota de 

veículos de todos os portes era necessária. A logística era baseada em veículos e 

aeronaves para o transporte dos malotes de documentos. A estrutura foi sendo 

construída como a necessidade se apresentava, chegando ao extremo do transporte 

de dinheiro em espécie ter sido realizado pelos próprios Correios. Era necessário 

fazer chegar a todos os municípios e localidades brasileiros serviços bancários, de 

                                                                                                                                                                      
 
12 Notícia fornecida pelo Sr. Eduardo Magalhães na 4a. Mesa Redonda da História da Automação Bancária no Brasil: Os 
primeiros sistemas on-line, realizada na FGV-EAESP, de São Paulo, em 28 de outubro de 2009. 
13 Vide nota 12. 
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recebimento de contas e a própria distribuição de dinheiro vivo para irrigar as 

economias locais (informação verbal)14. 

 

O ambiente de negócios nas décadas de 1960 a 1980 era muito diferente do atual e 

o país enfrentava muitos desafios. Foi um período com características muito 

especiais. O Brasil se consagrara campeão da Copa do Mundo de 1970, a 

democracia foi substituída pela ditadura militar e entrou em vigência a reserva de 

informática, que limitava a importação de produtos no intuito de estimular a nascente 

indústria nacional. A criação de empresas como a Cobra ocorreu para suprir a 

necessidade de equipamentos de informática no Brasil (informação verbal)15.  

 

Com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o governo federal atraiu 

o desenvolvimento para as regiões Centro-Oeste, Norte e para o interior da região 

Nordeste. O Brasil experimentava taxas de crescimento muito elevadas. Entre os 

anos de 1950 e 1980 o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chegou 

a atingir a incrível marca de 14,0% (IBGE, 2009, Tabela 2). 

 

Este crescimento vertiginoso forçou as instituições bancárias a empreender em 

novos mercados. Os principais bancos perceberam que os desafios eram enormes, 

mas compatíveis com as dimensões continentais do país (informação verbal)16.  

                                                      
14 Vide nota 12. 
15 Vide nota 11. 
16 Vide nota 12. 
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Tabela 2 – Produto Interno Bruto (PIB) – Variação em volume (%) 

ANO 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

ANO 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

ANO 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

ANO 
TAXA DE 

CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

1948 9,7 1963 0,6 1978 5,0 1993 4,9 

1949 7,7 1964 3,4 1979 6,8 1994 5,9 

1950 6,8 1965 2,4 1980 9,2 1995 4,2 

1951 4,9 1966 6,7 1981 -4,3 1996 2,2 

1952 7,3 1967 4,2 1982 0,8 1997 3,4 

1953 4,7 1968 9,8 1983 -2,9 1998 0,0 

1954 7,8 1969 9,5 1984 5,4 1999 0,3 

1955 8,8 1970 10,4 1985 7,8 2000 4,3 

1956 2,9 1971 11,3 1986 7,5 2001 1,3 

1957 7,7 1972 11,9 1987 3,5 2002 2,7 

1958 10,8 1973 14,0 1988 -0,1 2003 1,1 

1959 9,8 1974 8,2 1989 3,2 2004 5,7 

1960 9,4 1975 5,2 1990 -4,3 2005 3,2 

1961 8,6 1976 10,3 1991 1,0 2006 4,0 

1962 6,6 1977 4,9 1992 -0,5 2007 5,7 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2009.  
 

 

Os bancos compreenderam que para manter o patamar de crescimento 

experimentado no período e manter suas operações enquanto bancos nacionais em 

um país de características continentais tornara-se necessário padronizar 

procedimentos, códigos, formulários e criar dígitos verificadores para garantir a 

segurança das operações (informação verbal)17.  

 
                                                      
17 Vide nota 12. 
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Nas décadas de 1960 e 1970 a inflação já se configurava uma preocupação do 

sistema financeiro, pois tornava necessária a movimentação mais rápida dos 

recursos dos clientes.  

 

Nos anos 1960 a inflação média anual foi de 44,6%. Na primeira metade da década 

seguinte manteve-se em 20,9% e na segunda metade 46,5% por ano. Na primeira 

metade da década de 1980 atingiu 148% anuais, sendo que na segunda metade da 

mesma década este percentual atingiu a impressionante marca de 707,3% anuais 

(TULIO; RONCI, 1996). 

 

Mas foi entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira metade da de 1990 

que a inflação passou a representar um desafio diário (FGV, n.d.). Neste período a 

principal razão para investir em informatização foi o alto custo do dinheiro devido à 

inflação (informação verbal)18.  

 

O IGP-DI é um índice tradicional criado em 1.944. Entre janeiro de 1960 e outubro 

de 1985 foi o índice utilizado pelo governo federal para representar a inflação oficial 

do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, n.d.a., p. 6) (Tabela 3). 

 

                                                      
18 Notícia fornecida pelo Sr. João Regis Cruz Neto na 4a. Mesa redonda da História da Automação Bancária no Brasil: Os 
primeiros sistemas on-line, realizada na FGV-EAESP, de São Paulo, em 28 de outubro de 2009. 
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Tabela 3 – Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) variação(%) 

ANO 
TAXA DE CRESCIMENTO 

ANUAL (%) 
ANO 

TAXA DE CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

1960 30,47 1978 40,81 

1961 47,78 1979 77,25 

1962 51,60 1980 110,24 

1963 79,92 1981 95,20 

1964 92,12 1982 99,72 

1965 34,24 1983 210,99 

1966 39,12 1984 223,81 

1967 25,01 1985 235,11 

1968 25,49 1986 65,03 

1969 19,31 1987 415,83 

1970 19,26 1988 1.037,56 

1971 19,47 1989 1.782,89 

1972 15,72 1990 1.476,71 

1973 15,54 1991 480,23 

1974 34,55 1992 1.157,84 

1975 29,35 1993 2.708,17 

1976 46,26 1994 1.093,89 

1977 38,78 1995 14,78 

Fonte: Adaptado de FGV, n.d.  
 

 

Quatro planos econômicos foram editados no intuito de controlar a escalada da 

inflação entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira metade da década 

de 1990, mas todos falharam em seus objetivos. O Plano Cruzado em fevereiro de 

1986, o Plano Bresser em junho de 1987, o Plano Verão em janeiro de 1989 e o 

Plano Collor em março de 1990 conseguiram algum sucesso nos primeiros meses 
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de sua implantação para logo em seguida ver a inflação triunfar novamente. 

Somente o Plano Real, lançado em julho de 1994 viria a derrotar a inflação e 

estabilizar a moeda (TULIO; RONCI, 1996). 

 

 

3.4. Serviços Bancários via Internet 

 

A prestação de serviços bancários via Internet, conhecida pelas expressões Internet 

Banking, Web Banking ou Online Banking19, é a condução na rede mundial de 

computadores de parte dos serviços tradicionalmente prestados pelos bancos 

através de canais de atendimento como agências ou telefone. Os clientes podem 

realizar diversas operações financeiras ou de atendimento diretamente na página 

eletrônica, ou web site, da instituição financeira na Internet (TAN; TEO, 2000).  

 

Para realizar tal acesso é necessária uma conexão à rede mundial de 

computadores, a Internet, bem como um equipamento como um computador, 

telefone celular, assistente digital pessoal, televisor ou qualquer outro dispositivo 

compatível com a navegação na Internet para esta finalidade. 

 

Os clientes demandam novos canais de atendimento, especialmente os que possam 

representar melhor disponibilidade de acesso, como horário de funcionamento 

ampliado e atendimento à distância, que agreguem mobilidade, como o acesso via 

Internet a partir de dispositivos móveis sem fio, ou ainda que adicionem mais 

segurança às transações, ao permitir a realização de operações de maior vulto 

dispensando a presença física dos titulares em uma agência.  
                                                      
19 A tradução livre da expressão Internet Banking é banco via Internet, de Web Banking é banco via Web (teia) e Online Banking é 
banco conectado. As três são utilizadas com o mesmo significado, qual seja, a prestação de serviços e comercialização de produtos 
bancários através da rede mundial de computadores interconectados, a Internet. (nota e tradução do autor)  
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Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, em 2008 os canais de 

auto-atendimento foram responsáveis por nada menos que 32,7% das transações 

bancárias realizadas no Brasil. Pelo Internet Banking foram realizadas 18,1% das 

transações bancárias, enquanto as realizadas nos caixas das agências 

representaram 10,2% e no atendimento telefônico apenas 2,9% do total de 

transações, somadas as com e sem movimentação financeira. Um dado curioso é 

que 18,9% das transações foram na categoria denominada automáticas de origem 

interna, ou seja, operações de débito de tarifas, taxas e impostos sobre operações 

financeiras realizadas pela própria instituição financeira (FEBRABAN, 2008).    

 

As transações realizadas em terminais de auto-atendimento e Internet Banking 

representaram 50,8% das operações realizadas em 2008. Este percentual comprova 

a preferência dos clientes por canais de auto-serviço, com operação em horários e 

acesso de locais mais convenientes. 

 

O nível de expectativa dos clientes é fortemente influenciado pela Internet e por 

novas tecnologias, que impactam diretamente na relação entre os bancos e seus 

clientes. Além de criar novas formas de interação com os clientes, a Internet se 

tornou uma aliada na redução de custos das operações (DINIZ, 1998).  

 

Este processo de ampliação dos canais através dos quais os serviços bancários são 

prestados precede a existência da própria Internet em sua vertente não acadêmica. 

Os cartões de crédito e de débito, os caixas eletrônicos, as transferências de 

recursos entre agências e as máquinas de ponto de venda dos cartões de crédito 

são algumas destas iniciativas (BANKS, 2001).   
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O crescimento do número de contas correntes de Internet Banking é um importante 

indicador da aceitação deste canal pelos clientes dos bancos. Entre os anos 2000 e 

2008, o número de contas correntes subiu de 63,7 para 125,7 milhões, um 

crescimento da ordem de 97%, enquanto o de contas de Internet Banking passou de 

8,3 para 32,5 milhões de contas, uma taxa de crescimento de 292%. Entretanto, se 

considerarmos apenas a variação ocorrida entre os anos de 2007 e 2008 pode-se 

perceber que o crescimento do número de contas correntes tradicionais apresentou 

maior vigor que o de contas de Internet Banking, sendo um crescimento de 12,1% 

para as contas tradicionais e 9,1% para as de Internet Banking (FEBRABAN, 2008).   

 

Por outro lado ao se considerar a participação do canal no número de transações 

bancárias realizadas, o Internet Banking apresentou um crescimento de 14,4% em 

relação ao número de operações realizadas em 2007, enquanto as operações 

realizadas nos caixas das agências o crescimento foi de apenas 5,1%. As 

transações pelo canal Internet somaram 7.933 milhões de transações, ou 18,1% do 

total, contra 4.499 milhões de transações realizadas nos caixas das agências, 10,2% 

do total de operações realizadas. O auto-atendimento ainda é mais representativo 

tendo sido responsável pela realização de 14.363 milhões de transações de 

transações, impressionantes 32,7% do total de operações bancárias, financeiras ou 

não, realizadas no ano de 2008 (FEBRABAN, 2008) (Tabela 4). 

 

Inicialmente as páginas eletrônicas dos bancos na Internet foram utilizadas apenas 

para apresentação de informações institucionais. Com a evolução da tecnologia e o 

aumento da confiança dos usuários, as organizações passaram a oferecer novas 

funcionalidades como consulta a saldos, emissão de extratos, pagamento de contas 

e impostos, transferências de recursos e realização de investimentos financeiros, 

transformando os web sites dos bancos em verdadeiras agências virtuais.  
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Tabela 4 – Transações Bancárias por Origem (em milhões de transações) 

ORIGEM 2000 2008 

 Quantidade Participação % Quantidade Participação % 

Auto-atendimento 6.616 33,5 14.363 32,7 

Internet Banking 729 3,7 7.933 18,1 

Caixas de Agências 4.027 20,4 4.499 10,2 

Pontos de Venda no Comércio 314 1,6 2.021 4,6 

Cheques Compensados 2.638 13,3 1.396 3,2 

Atendimento Telefônico 1.294 6,6 1.275 2,9 

Outros 4.141 20,9 12.428 28,3 

Total 19.759 100,0 43.915 100,0 

Fonte: Adaptado de FEBRABAN, 2008. 

 

Os principais diferenciais frente às agências tradicionais são o funcionamento 24 

horas e o acesso a partir de qualquer computador conectado à Internet, 

independente da questão geográfica, já que o cliente pode acessar sua conta 

bancária e realizar operações mesmo a partir de outro país, ou mesmo da tecnologia 

empregada, pois atualmente a maioria das instituições oferece acesso não somente 

por computadores, mas também por telefones celulares mais modernos.  

 

A adoção de Internet Banking ainda tem sido pouco estudada no Brasil 

(HERNANDEZ; MAZZON, 2008), mesmo sendo o consumidor brasileiro 

praticamente obrigado a conviver a cada dia com mais avanços da tecnologia. Seja 

no uso de cartões de crédito e de débito que substituem a utilização do tradicional 

cheque, quer nas compras realizadas via Internet em um número cada vez maior de 

lojas virtuais, ou mesmo na relação com as diversas esferas dos governos 

municipais, estaduais e federal que direcionam a população para uma interação 

mais eletrônica (PIRES; COSTA FILHO, 2008). 
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4. Fundamentação Teórica 

 

Considerando que as organizações tendem a ser muito similares em termos 

estruturais e que a análise deste fenômeno é o foco deste estudo, mais de setenta 

teorias do campo de estudos organizacionais e de sistemas de informação (YORK 

UNIVERSITY, 2010) foram avaliadas, sendo selecionadas as que apresentaram 

maior aderência ao objeto e a maior contribuição para sua explicação.  

 

Outro fator relevante utilizado na seleção das teorias empregadas na elaboração do 

modelo integrado de análise foi a identificação de um ponto de convergência das 

teorias analisadas para que se tornasse possível associá-las sob algum aspecto. A 

análise ambiental foi o principal fator de conexão entre as teorias identificadas. 

 

Foram selecionadas a Teoria da Capacidade Absortiva, a Teoria da Estratégia 

Competitiva, a Teoria das Capacidades Dinâmicas, a Teoria Institucional, a Teoria 

da Estrutura Tecnologia-Organização-Ambiente, a Teoria da Aglomeração e dos 

Direcionadores e Dimensões do Uso de Tecnologia de Informação. Como nenhuma 

isoladamente explicaria o fenômeno completamente, foi necessário buscar apoio 

neste conjunto de teorias e estruturas.  

 

Dentre as teorias que não foram selecionadas estão algumas das mais difundidas da 

atualidade, mas que não necessariamente contribuiriam para a análise em questão 

ou não possuíam um ponto de intersecção comum com as demais teorias 

empregadas. As teorias detalhadas nos próximos itens corroboram para a análise da 

utilização da Internet pelos bancos comerciais de varejo atuantes no mercado 

brasileiro e possuem a característica de utilizar a análise ambiental. 
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4.1. Teoria da Capacidade Absortiva 

 

Cohen e Levinthal (1990) definiram em seu artigo seminal que a capacidade 

absortiva é a habilidade que uma organização possui de identificar conhecimento 

técnico e científico disponível no ambiente no qual está inserida, internalizar e 

assimilar este conhecimento a ponto de aprimorar seus produtos e serviços. Este 

processo impacta diretamente a capacidade de inovação da organização. 

 

O nível de conhecimento previamente desenvolvido na organização é determinante 

para que esta consiga identificar dentre as novas informações disponíveis no 

ambiente externo, aquelas que poderão ser aproveitadas e que trarão bons 

resultados para a operação. As organizações que mantém seus próprios 

departamentos de pesquisa e desenvolvimento estão na verdade ainda em melhor 

posição para identificar e utilizar estas novas tecnologias, pois neste caso dispõem 

de um nível mais elevado de conhecimento prévio internamente difundido, o que as 

melhor capacita para reconhecer o valor das tecnologias e inovações disponíveis 

externamente (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 

Para Cohen e Levinthal (1990) o grau de investimento de uma organização em seu 

setor de pesquisa e desenvolvimento é decorrente do nível de interdependência em 

relação aos seus competidores, do valor da oportunidade disponível no ambiente, da 

dificuldade no processo de aprendizagem e da capacidade absortiva desta 

organização (Esquema 7). 
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Esquema 7 – Capacidade Absortiva e Incentivos à Pesquisa e Desenvolvimento 
Fonte: Adaptado de COHEN; LEVINTHAL, 1990, p. 140 (tradução nossa). 
 

 

A aplicação desta teoria foi expandida com a análise da aquisição de capacitação e 

transferência de conhecimento a partir de alianças estratégicas entre empresas 

(MOWERY; OXLEY; SILVERMAN, 1996) e seu modelo foi redefinido incluindo dois 

aspectos importantes, o modelo organizacional e as capacidades combinadas de 

uma organização (VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; DE BOER, 1999), pois para 

Cohen e Levinthal (1990), a capacidade absortiva somente pode ser entendida como 

a soma das capacidades individuais. 

 

Zahra e George (2002) retomam a discussão sobre o conceito de capacidade 

absortiva das organizações e propõem alterações no modelo, o que eles chamaram 

de reconceitualização.  Os autores agregaram as dimensões aquisição, assimilação, 

transformação e exploração, o que melhorou significativamente a compreensão do 

processo (Esquema 8).     
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Esquema 8 – Modelo de Capacidade Absortiva de uma Organização 
Fonte: Adaptado de ZAHRA; GEORGE, 2002, p. 192 (tradução nossa). 
  

 

4.2. Teoria da Estratégia Competitiva 

 

Há três grandes concepções principais de competição que são consideradas 

tradicionais em microeconomia. A abordagem da organização industrial, análise 

popularizada por Porter (1979, 1999) e que foi incorporada nas teorias de estratégia 

mais utilizadas (BARNEY, 1986), que nesta versão também é conhecida por modelo 

de análise da indústria ou as cinco forças de Porter (BARNEY, 1991), a abordagem 

Chamberliniana e a abordagem Shumpeteriana (BARNEY, 1986; GONÇALVES; 

DIAS; MUNIZ, 2008; BRITO; VANCONCELOS, 2003). 

 

O nível de competição em um determinado ramo da economia pode ser avaliado 

com a análise de cinco forças principais. A ocorrência simultânea destas cinco forças 
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determina em última análise o nível de lucratividade de uma organização em 

determinada indústria e a atratividade do próprio ramo. A ação direta de empresas 

concorrentes é apenas a parte mais visível da concorrência e devem ainda ser 

consideradas a ameaça de produtos ou serviços substitutos, a ameaça de novos 

entrantes e o poder de negociação de clientes e fornecedores (PORTER, 1999; 

CHEN; CHONG; CHEN, 2000/2001) (Esquema 9). 

 

 

Esquema 9 – Determinantes da atratividade de um ramo 
Fonte: Adaptado de PORTER, 1979, p. 141, PORTER, 1999, p. 95. 

 

 

Porter apresentou um modelo estruturado de análise para facilitar a compreensão da 

competição em um determinado ramo econômico e do posicionamento de uma 

empresa dentro de sua indústria. A inovação do modelo de Porter reside no fato 

deste considerar não somente os concorrentes diretos já existentes, mas também 

novos fatores como determinantes para o nível de rivalidade no ramo. Para Porter, 

esta análise auxilia na avaliação da atratividade de um setor da economia. A 
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lucratividade de uma organização estaria diretamente relacionada à sua posição no 

modelo e como se diferencia dos concorrentes (PORTER, 1999; HOSKISSON et al., 

1999). 

  

Para Chakravarthy (1997), o modelo das cinco forças de Porter somente é útil em 

situações onde estas forças são estáveis e independentes. Este modelo também é 

referenciado como análise da competição da organização industrial (BARNEY, 1986, 

1991). 

 

No setor financeiro, no segmento de bancos comerciais de varejo, o poder de 

negociação de clientes e fornecedores é reduzido, assim como a ameaça de 

produtos ou serviços substitutos.  Um movimento estratégico ocorreu na segunda 

metade do século XX no Brasil, que foi o desenvolvimento pelos bancos de 

empresas da área de tecnologia e informática, como o caso da ITAUTEC e 

PROCOMP, ou mesmo a aquisição de parte ou totalidade do controle de empresas 

do setor, como a COBRA e a SCOPUS para garantir o desenvolvimento de novas 

tecnologias e fornecimento de equipamentos para sustentar o crescimento das 

organizações no Brasil. Este movimento reduziu ou mesmo eliminou o poder de 

barganha de fornecedores do setor.  

 

A ameaça de novos entrantes existe, porém as chamadas barreiras de entrada são 

elevadas. Entre as barreiras de entrada a serem consideradas para este ramo 

específico da economia, destaca-se a economia de escala já alcançada pelas 

organizações existentes no mercado, pois os bancos comerciais de varejo atuam 

com dezenas ou centenas de milhares de clientes e desta forma diluem o custo 

operacional. Outra barreira relevante é quanto à falta de diferenciação dos produtos 

ou serviços prestados, considerando que os bancos comerciais de varejo prestam 

serviços e comercializam produtos financeiros semelhantes.  
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A exigência de elevada disponibilidade de capital para o início e a condução das 

operações e a política governamental específica para este ramo de negócios 

também são fatores que limitam o ingresso de novos entrantes. Há que se 

considerar ainda as vantagens de custo desfrutadas por concorrentes já atuantes no 

ramo, como a amortização de investimentos realizados em infra-estrutura e 

equipamentos e a localização de agências, que compõem os canais de distribuição. 

  

A concorrência direta de outras organizações atuantes no mesmo setor continua 

sendo a principal força competitiva a ser considerada. A rivalidade existente entre 

estas empresas é expressa por táticas como competição direta por clientes, redução 

de preços praticados de tarifas, ou ainda, com campanhas publicitárias agressivas. 

 

A intensidade da rivalidade é influenciada por alguns fatores que devem ser 

considerados. No ramo de bancos comerciais de varejo as barreiras de saída são 

muito elevadas, como o alto investimento em agências e o relacionamento com 

milhares de clientes, o que leva as organizações a concorrem mais intensamente. A 

falta ou o reduzido nível de diferenciação dos produtos e serviços também conduz a 

um maior acirramento da rivalidade.  A facilidade com que concorrentes deste ramo 

podem copiar novos produtos e serviços elimina, ou ao menos reduz 

significativamente, qualquer vantagem competitiva desenvolvida.   

 

A teoria desenvolvida por Porter (1979) expande-se ao estabelecer estratégias de 

competição para as organizações com o objetivo de estabelecer vantagens 

competitivas frente seus concorrentes. Estas estratégias estão divididas em 

estratégias de diferenciação, onde a organização deve procurar distinguir seus 

produtos e serviços de seus concorrentes, de custo, quando a organização deve ser 

reconhecida como o competidor de menor custo, ou de foco, situação na qual a 

empresa deve focar um determinado segmento de mercado para em seguida 
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diferenciar-se ou se tornar o competidor de baixo custo daquele segmento 

(PORTER, 1979, 1999; RACKOFF; WISEMAN; ULLRICH, 1985).   

 

A abordagem Chamberliniana por sua vez concentra-se nos ativos, recursos e 

capacitações únicas das empresas para posteriormente verificar os retornos obtidos 

com a execução de determinadas estratégias baseadas nestes fatores específicos. 

Nesta abordagem a competição sempre ocorre entre empresas detentoras de 

recursos diversos, de características distintas e de setores diferentes. As empresas 

devem desenvolver estratégias baseadas em seus ativos, recursos ou capacitações 

com vistas a uma melhor rentabilidade sobre sua operação, mantendo uma 

vantagem competitiva para reduzir ou eliminar as pressões da concorrência 

monopolística (BARNEY, 1991; GONÇALVES; DIAS; MUNIZ, 2008).     

 

A perspectiva Schumpeteriana considera que a competição não é nem estável nem 

previsível, como é tido por pressuposto nas abordagens da organização industrial e 

na Chamberliniana e agrega o conceito de equilíbrio dinâmico e instável. O foco 

desta abordagem reside nas mudanças significativas de produto e mercado que 

ocorrem devido à inovação tecnológica revolucionária, o que invalida os preceitos de 

previsibilidade por parte dos concorrentes (BARNEY, 1986; BRITO; 

VASCONCELOS, 2003).   

 

São sumarizadas no Quadro 1 as principais contribuições e características das três 

perspectivas ora apresentadas. 
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PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 

 
ORGANIZAÇÃO 

INDUSTRIAL 
CHAMBERLINIANA SCHUMPETERIANA 

Objetivo Estratégico 
Restrição das Forças 

Competitivas 

Diferenciação de 
Ativos e Recursos de 

Produção 

Descoberta 
Empresarial e 

Inovação 

Condições de 
Mercado 

Equilíbrio Equilíbrio Desequilíbrio 

Modelo de 
Lucratividade 

Regularidades 
empíricas,             

Ciclos Estrutura / 
Conduta / 

Performance 

Heterogeneidade / 
Competição entre 

firmas estruturalmente 
heterogêneas 

Heterogeneidade/ 
dinâmica de inovação 

Natureza dos Fatores 
de Sucesso 

Fatores observáveis: 
Estrutura da Indústria 

e Posicionamento 

Fatores observáveis: 
Singularidades nas 
bases de ativos das 

firmas 

Fatores                     
não-observáveis: 
Conhecimento e 
capacidade de 

inovação 

Unidade de Análise Ramo Ramo / Firma Ramo / Economia 

Conceitos Principais 
Estrutura, condução, 

desempenho 

Competição 
monopolista, 

competição entre 
firmas heterogêneas 

O sistema de 
destruição criativa 

Autores em 
microeconomia 

Bain, 1956             
Bain, 1968             

Mason, 1939 

Chamberlin, 1933 
Robinson, 1933 

Schumpeter, 1939 
Schumpeter, 1950 

Nelson; Winter, 1982 

Principais Teóricos de 
Estratégia 

Porter, 1980         
Caves; Porter, 1977 

Kotler, 1976       
Learned et al., 1969 

Lippman; Rumelt, 1980 
Barney, 1985 

Quadro 1 – Contribuições e características das três perspectivas estratégicas 
Fonte: Adaptado de BARNEY, 1986, p. 797 (tradução nossa) e BRITO; VASCONCELOS, 2003, p. 5. 
 

 

Para Barney (1986) estas três perspectivas teóricas podem ser utilizadas em 

conjunto para favorecer o desenvolvimento de teorias estratégicas integradas ao 

considerar que tanto a perspectiva da organização industrial quanto a Chamberliana 

sofrem com os desafios impostos pela destruição criativa de Schumpeter.  
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A pressão decorrente do processo de competição entre as empresas foi identificada 

como um fator relevante quanto a direcionar uma organização para a adoção de 

uma nova tecnologia como a condução de negócios na Internet (ZHU et al., 2004). 

 

 

4.3. Teoria das Capacidades Dinâmicas   

 

A teoria da estratégia competitiva evoluiu e se tornou a base para o desenvolvimento 

de novas abordagens, entre elas a que derivou para a chamada teoria das 

capacidades dinâmicas, que tem entre seus principais autores David Teece, Jay 

Barney e Kathleen Eisenhardt. 

 

Para Eisenhardt e Martin (2000), capacidade dinâmica é um conjunto de processos 

específicos e identificáveis como desenvolvimento de produto, processo de decisões 

estratégicas e elaboração de alianças. Capacidade dinâmica refere-se à habilidade 

de uma organização em integrar, construir e reconfigurar suas competências 

internas e externas para competir e sobreviver, como também analisar suas fontes e 

métodos para criar e capturar valor em ambientes onde ocorrem rápidas mudanças 

na base tecnológica (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).   

 

As capacidades dinâmicas estão relacionadas a questões operacionais, em como as 

organizações elaboram e aprimoram suas rotinas internas e desta forma criam um 

diferencial competitivo que as permita competir no ambiente externo. A acumulação 

de experiência, a articulação do conhecimento e os processos de codificação do 
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conhecimento são partes inerentes dos processos e das rotinas ligadas à operação 

(ZOLLO; WINTER, 2002). 

 

A acumulação de experiência decorre do desenvolvimento e repetição de rotinas 

operacionais, por sua vez estabelecidas de forma empírica através do processo de 

tentativa e erro. Estas rotinas, uma vez mantidas, representam a acumulação de 

conhecimento acerca de determinado processo operacional. A articulação do 

conhecimento é o processo de interação que ocorre entre os profissionais de uma 

determinada organização para decidir, elaborar, aprimorar, desenvolver e definir os 

processos e rotinas que melhores resultados agregam à operação. É um processo 

de aprendizagem que ocorre de forma coletiva.  

 

A codificação do conhecimento ocorre no processo seguinte, onde a experiência 

acumulada expressa na forma de rotinas operacionais testadas e aceitas por todos 

passa a ser documentada para uso futuro. Este processo também acarreta uma 

experiência de desenvolvimento constante, pois ao documentar as rotinas o 

indivíduo passa a analisar os processos e a repensar os modelos, o que gera mais 

conhecimento (ZOLLO; WINTER, 2002) (Esquema 10). 
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Esquema 10 – Capacidades Dinâmicas e o Desempenho da Firma 
Fonte: Adaptado de ZOTT, 2003, p. 100, tradução nossa. 
 

 

4.4. Teoria Institucional 

 

Foi atribuída especial atenção à Teoria Institucional neste relatório de pesquisa, pois 

esta foi a que mais agregou à explicação do fenômeno estudado. Após a realização 

das entrevistas tornou-se patente que esta teoria é de grande importância no 

processo, motivo que levou a um maior detalhamento de suas origens e 

características. Não que esta teoria tenha maior ou menor relevância no campo dos 

estudos organizacionais ou dos sistemas de informação, mas sim trouxe uma maior 

contribuição à análise. 

 

Capacidades 
Dinâmicas 

Desempenho 
da Firma 

Competências, 
rotinas operacionais, 
posição de recursos 

� Integrar, construir, 
reconfigurar. 
(TEECE; PISANO; 
SHUEN, 1997) 

 
 
� Ganhar, 

reconfigurar, 
integrar, liberar. 
(EISENHARDT; 
MARTIN, 2000) 

� Igualar ambientes 
dinâmicos. (TEECE; 
PISANO; SHUEN, 1997) 

 
 
� Melhorar a eficácia 

(ZOLLO; WINTER, 
2002)  

 
 
� Criar mudança no 

mercado. 
(EISENHARDT; 
MARTIN, 2000) 
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Os textos de Philip Selznick, em especial as obras TVA and the Grass Roots, 

publicada inicialmente em 1949, e Leadership in Administration20 , publicada em 

1957, pavimentaram o caminho para o desenvolvimento da teoria institucional. O 

campo de estudos organizacionais foi fortemente influenciado por outro de seus 

trabalhos, Fundações da Teoria Organizacional, publicado em 1948. Apesar destas 

fortes referências, a teoria institucional tem suas origens ainda no século XIX 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2005). 

 

Teoria Institucional é formada por teorias de diversas origens, como partes da 

ciência política, economia e sociologia, quando estas defendem a existência da 

concepção das instituições e também de padrões comportamentais desempenhados 

por indivíduos e organizações, considerando que estes estão sujeitos a normas e 

valores estabelecidos pelo grupo (NORTH, 1991; DIMAGGIO; POWELL, 1983; 

MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1998). 

 

As organizações são diretamente impactadas pelo ambiente no qual estão inseridas. 

Considerando as diferenças de ordem legal, econômica, cultural, demográfica ou 

mesmo da tecnologia disponível pode-se compreender a influência que estes fatores 

exercem sobre as organizações. No Quadro 2 podem ser observados os fatores 

ambientais que exercem influência sobre as organizações. 

 

Para Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005), a ação é delimitada pelas 

instituições. A situação utópica de sua inexistência não conduziria a um estado de 

total liberdade, mas sim a um de não-ação em decorrência da falta de referências. 

 

                                                      
20 SELZNICK, Philip. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation. New York: Harper & Row, 1957.  
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Quadro 2 – Fatores ambientais que influenciam as organizações 
Fonte: Adaptado de BARNEY; HESTERLY, 2007; POWER et al., 1986, tradução nossa. 
 

 

As organizações passaram a ser estudadas enquanto atores sociais independentes 

a partir do trabalho de Robert Merton 21  e seus alunos (1948 apud TOLBERT; 

ZUCKER, 1994) no final da década de 1940. Inicialmente Merton manteve o foco 

nos testes empíricos e no desenvolvimento dos princípios da teoria social 

funcionalista. Anteriormente as organizações eram analisadas apenas como parte da 

sociologia enquanto problemas ligados à desigualdade e desvio social e não em 

relação à dinâmica da mudança social (TOLBERT; ZUCKER, 1994). 

 

                                                      
21 MERTON, Robert. Manifest and latent functions. In: MERTON, R. (Ed.) Social Theory and Social Structure. Glencoe, Il.: Free 
Press, 1948, p. 37-59. 

Organização 

Mudanças 
Tecnológicas 

Tendências 
Demográficas 

Tendências 
Culturais 

Mudanças 
Econômicas 

Mudanças na 
Competição 

Mudanças no 
Mercado 

Acontecimentos 
Internacionais 
Específicos 

Condições 
Legais e 
Políticas 



 

  

70 

Para Tolbert e Zucker (1994) a teoria da Dependência de Recursos já explica 

adequadamente por que as organizações apresentam estruturas semelhantes 

quando em ambientes similares. A Teoria Institucional poderia agregar apenas uma 

teoria de integração em nível organizacional.  

 

Conclusão semelhante é proposta por Rossetto e Rossetto (2005), quando 

defendem que apesar das diferenças, a perspectiva Institucional e da Dependência 

de Recursos podem ser utilizadas em conjunto e de forma complementar. O ponto 

principal da análise reside na questão do ambiente, onde a primeira entende que as 

organizações resistem às pressões externas, enquanto que a Dependência de 

Recursos conclui o contrário, que as organizações se adaptam às pressões para 

garantir sua sobrevivência. 

 

Para a teoria institucional, as organizações tendem a seguir um processo de 

legitimação social sem a qual sua sobrevivência estaria ameaçada, tanto por 

exigências do estado quanto da sociedade e de outras organizações com as quais 

precisam realizar trocas de produtos e serviços. Esta legitimação ocorre em grande 

parte devido a pressões isomórficas exercidas por agentes presentes no ambiente 

institucional (DIMAGGIO; POWELL, 1983) e pode inclusive impactar os resultados 

operacionais destas organizações (HEUGENS; LANDER, 2009). 

 

Criar modelos organizacionais é por demais arriscado e dispendioso para as 

organizações, que preferem analisar os modelos disponíveis já utilizados e avaliar, 

principalmente quanto aos efeitos gerados em outras organizações que os 

adotaram, qual melhor se adéqua às suas necessidades presentes ou futuras sem, 

no entanto, afetar sua eficiência (TOLBERT; ZUCKER, 1994).   
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A Teoria Institucional procura ainda analisar o impacto que a legitimação acarreta 

nos resultados das organizações e quais fatores influenciam diretamente este 

processo (ROSSETTO; ROSSETTO, 2005). 

 

Para Tolbert e Zucker (1998) a Teoria Institucional ainda não está institucionalizada 

devido à falta de consenso sobre a definição de conceitos e métodos utilizados. 

Entretanto outros teóricos, entre eles North (1991), Scott (2001; 2003), Berger e 

Luckmann (2002), Hoffman (1999) e DiMaggio e Powell (1983), avançaram nestes 

quesitos agregando conhecimento que auxilia no emprego desta teoria. As 

instituições estabelecem os limites que regem as interações sociais, econômicas e 

políticas de uma sociedade, exercendo influência sobre as organizações no intuito 

de moldá-las em relação ao ambiente (NORTH, 1991; SCOTT, 2003).  

 

O processo de institucionalização é composto por três fases (BERGER; 

LUCKMANN, 2002). Na primeira a instituição pode ser compreendida como um 

conjunto de ações que é desenvolvido de forma habitual para solucionar 

determinados problemas que se apresentam de forma freqüente, processo ao qual é 

atribuída a expressão habitualização22. Nesta fase as estruturas estão no estágio 

denominado de pré-institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 1994).  

 

Em uma segunda fase estas ações se tornam aceitas de forma generalizada e 

passam a ser executadas por diversos indivíduos, processo ao qual se denomina de 

objetificação. Nesta fase as estruturas são consideradas parcialmente ou semi-

institucionalizadas (TOLBERT; ZUCKER, 1994; BERGER; LUCKMANN, 2002). A 

terceira fase é a de sedimentação, quando os processos adquirem continuidade e 

exterioridade, sendo transmitidos aos novos membros do grupo social que aceitam 

aquele conjunto de ações como algo já testado e estabelecido, ou seja, 

                                                      
22 Do inglês, habitualization. Por falta de termo análogo na língua portuguesa foi adotada a tradução livre para habitualização. (nota 
do autor) 
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institucionalizado. As estruturas são consideradas completamente institucionalizadas 

(BERGER; LUCKMANN, 2002) (Esquema 11). 

 

 

Esquema 11 – Processo de institucionalização 
Fonte: TOLBERT; ZUCKER, 1998, p. 207. 
 

As organizações tendem a se tornar homogêneas não devido aos efeitos da 

competição existente no mercado, mas sim ao processo de burocratização que as 

torna mais similares, mas não necessariamente mais eficientes, resultado de um 

processo que tem franca ligação com o exercício de poder político e legitimação 

institucional. A este processo se atribui o nome de isomorfismo (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983).  

 

Para as organizações, instituição é um conjunto de leis, normas e crenças que 

estabelecem limites para sua atuação (HOFFMAN, 1999). Institucionalização é o 

processo de aceitação de um padrão social estabelecido (AVGEROU, 2000). Uma 

das possíveis aplicações da Teoria Institucional é quanto ao estudo das 
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organizações, em particular das empresas (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 

1998). 

  

Para Avgerou (2000) a inovação tecnológica é institucionalizada e possui seus 

mecanismos de legitimação, assim como a burocracia hierárquica enquanto modelo 

organizacional, entretanto evoluem em sentidos opostos. Enquanto a inovação 

tecnológica avança a burocracia é desafiada como estrutura e prática 

organizacional, sofrendo um lento processo de desinstitucionalização. 

 

As instituições podem ser consideradas coercitivas, normativas ou miméticas em 

decorrência dos mecanismos por elas empregados (SCOTT, 2001). Estes pilares 

apresentam as forças através das quais as instituições moldam as organizações 

tornando-as, no limite, homogêneas.  

 

A Teoria Institucional trata de como as organizações são influenciadas por este 

conjunto de pressões, leis, normas e crenças, considerando que a ação das 

instituições agrega certo nível de estabilidade ao reduzir as desigualdades 

(HOFFMAN, 1999; SCOTT, 2001). A institucionalização decorre das interações das 

organizações entre si e destas com o ambiente. São estabelecidas regras e normas, 

formais e informais, para reger esta interação (FLIGSTEIN; FEELAND, 1995). O 

processo de institucionalização refere-se à criação e manutenção de instituições 

(GUARIDO FILHO, 2008). 

 

Não devem ser consideradas abordagens independentes, mas sim focos diferentes 

para se analisar um mesmo objeto de estudo na busca de uma melhor compreensão 

do fenômeno (SCOTT, 2001) (Quadro 3). 
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PILAR  

 REGULATIVO NORMATIVO CULTURAL - COGNITIVO 

SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

regras, leis, sanções 
valores, expectativas 

normativas 
categorias, tipificações, 
esquemas constitutivos 

SISTEMAS 
RELACIONAIS 

sistemas de governança, 
sistemas de poder 

regimes, sistemas de 
autoridade 

isomorfismo estrutural, 
identidades 

ROTINAS 
protocolos, 

procedimentos 
operacionais padrão 

trabalhos, papéis, 
subordinação ao dever 

roteiros 

ARTEFATOS 
objetos atendem a 

especificações 
predeterminadas 

objetos atendem 
convenções e padrões 

objetos possuem valor 
simbólico 

MECANISMOS coercitivos normativos miméticos 

Quadro 3 – Os Três Pilares da Teoria Institucional 
Fonte: Adaptado de SCOTT, 2001, p. 77, tradução nossa. 
 

 

Não obstante, as organizações tendem a seguir um padrão isomórfico independente 

de pressões estabelecidas externamente quando detectam que outras organizações 

em seu campo se tornaram mais eficientes, ou melhor aceitas, e desta forma 

procuram se moldar para seguir tais padrões. Um facilitador e indutor deste processo 

de isomorfismo é o fato de que as grandes organizações dispõem de um número 

relativamente limitado de empresas de consultoria nas quais buscam novos modelos 

organizacionais. A implementação destes modelos conduz a homogenia no sentido 

de descendência comum (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

 

DiMaggio e Powell (1983) elaboraram o conceito de isomorfismo, separando-o em 

isomorfismo coercitivo, normativo e mimético. Esta abordagem corrobora na análise 

de organizações, pois a partir destes conceitos pode-se avaliar não somente a 
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questão do nível de institucionalização de uma organização, como também, quanto 

à influência exercida pelo ambiente sobre a organização para que esta se adapte e 

siga determinados padrões, normas e crenças, ou seja, para que esta se 

institucionalize de acordo com um sistema estabelecido socialmente.  

 

Por isomorfismo entende-se a tendência de mudança que o ambiente exerce sobre 

as organizações para que estas adotem um padrão semelhante de normas, crenças 

e pressupostos aceitos pelo ambiente onde estão ou pretendem se inserir 

(MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1998), conversão para um modelo 

organizacional homogêneo (HEUGENS; LANDER, 2009).  

 

Trata-se da mudança em direção a um padrão. A similaridade das organizações 

decorre da adoção de determinados modelos de negócio, da difusão das chamadas 

melhores práticas, ou ainda, de um modelo reconhecido no setor no qual a 

organização está inserida e que se torna um padrão a ser seguido (KOSTOVA; 

ROTH; DACIN, 2008). 

 

Há que se considerar o ambiente no qual a organização ou mesmo todo um setor 

econômico ou industrial está inserido, pois os mecanismos de mudança podem atuar 

de forma distinta em uma sociedade essencialmente democrática de outra com 

traços históricos ditatoriais e patriarcais, por vezes protecionista, como a brasileira 

(MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1998). 

 

O desempenho das organizações, tanto a simbólica quanto a substantiva, sofre 

efeitos benéficos quando da adoção de modelos organizacionais isomórficos. O 

desempenho simbólico está relacionado à construção de uma imagem avaliada 

positivamente pela sociedade na qual a organização está inserida. O desempenho 
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substantivo é voltado para a geração de lucro e dividendos, como também de uma 

valorização monetária da organização de forma ampla (HEUGENS; LANDER, 2009). 

 

Machado-da-Silva e Gonçalves (1998) elaboram uma divisão entre dois tipos 

principais de ambientes onde as organizações estão inseridas. O ambiente técnico 

tem a finalidade simplesmente econômica onde predomina a troca de bens e 

serviços, sendo as organizações avaliadas pela maneira como processam este 

trabalho, ou seja, por sua eficiência operacional.  

 

Por outro lado há os chamados ambientes institucionais. Estes se propõem a criar e 

difundir regras, normas e procedimentos que proporcionam suporte contextual à 

organização que se propõe a se adequar à tais padrões, o que a conduz à sua 

legitimação social. Em última análise as organizações interagem e se submetem às 

pressões institucionais ambientais em busca de sua legitimação social. 

 

Não se devem considerar estes dois ambientes, técnico e institucional, como 

contextos independentes e excludentes de análise visto que usualmente ambos 

podem ser verificados simultaneamente. Observando os mercados nota-se que, 

apesar de serem essencialmente ambientes técnicos, mantêm lastros institucionais 

ao serem baseados em crenças e valores como o do direito à propriedade privada e 

a honestidade (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1998). 

 

Os ambientes técnicos são em sua essência socialmente construídos e, desta forma, 

pode-se dizer que as instituições controlam a conduta humana ao estabelecer 

padrões e normas a serem seguidos por aqueles que se propõem a fazer parte 

daquela organização (BERGER; LUCKMANN, 2002). 
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Esta busca por legitimação também traz benefícios para a organização. Apesar das 

forças institucionais conduzirem a um nível elevado de burocratização e reduzir 

diferenças substanciais entre as organizações, este processo de isomorfismo 

conduz à legitimação (HEUGENS, LANDER, 2009), mas sem compromisso com a 

busca de eficiência operacional. A burocracia per se é a forma organizacional mais 

comum e se constitui em uma das forças mais freqüentes de homogeneização 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). Ao se submeter a este processo a organização passa 

a ter acesso a novas fontes de recursos e evita sanções do estado que poderiam 

dificultar ou mesmo impedir o desempenho de suas atividades (HEUGENS, 

LANDER, 2009). 

 

O pilar regulativo representa as normas, regras e leis às quais as organizações 

estão sujeitas e que devem se submeter integralmente sob pena de receber alguma 

sanção, interdição ou penalidade. Refere-se ao conjunto de leis e normas presentes 

em uma sociedade que regula o comportamento das organizações (HOFFMAN, 

1999; NORTH, 1991). 

 

Desta forma instituições como os governos em seus diferentes níveis e esferas, as 

entidades de classe, a sociedade civil estabelecida em organizações não 

governamentais, os órgãos de imprensa e mesmo os concorrentes e parceiros de 

negócio exercem pressões diretas e indiretas, formais e informais em diferentes 

níveis que conduzem as organizações a se adequar a determinados padrões aceitos 

no ambiente institucional. A este processo é atribuída a denominação de 

Isomorfismo Coercitivo (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

 

O pilar normativo é resultante da profissionalização e trata da convergência de 

práticas que não existem em leis, como um conjunto de crenças e costumes 

presentes em determinada sociedade ou em um ambiente específico. São padrões 
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criados no intuito de se estabelecer um modelo a ser seguido por todas as 

organizações (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

 

A pressão institucional é exercida sobre as organizações voltadas para a produção, 

distribuição e troca de bens e serviços quanto ao estabelecimento de padrões de 

certificação, como a série conhecida por siglas como ISO9000 e ISO14000, ou das 

instituições financeiras com padrões como Sarbanes-Oxley e Basiléia II. Caso as 

organizações não se adaptem a estes novos padrões poderão sofrer sanções de 

ordem legal ou econômica (HOFFMAN, 1999; NORTH, 1991), que resulta no 

chamado isomorfismo normativo. 

 

O pilar cultural ou cognitivo engloba aspectos culturais e comportamentais que 

influenciam como as pessoas pensam e criam a realidade. Em momentos de 

instabilidade e incerteza, este processo conduz a uma observação ampla do 

ambiente, onde organizações que aparentam ser mais eficientes ou bem sucedidas 

tendem a ter seu modelo organizacional elevado ao nível de referência a ser 

seguida. Importante notar que quanto maior a base de clientes ou de colaboradores 

de uma organização, maior a pressão recebida para oferecer os produtos e serviços 

disponibilizados por outras organizações do mesmo setor, conduzindo a um 

processo de isomorfismo mimético (DIMAGGIO; POWELL, 1983).   

 

 

4.5. Teoria da Estrutura Tecnologia-Organização-Amb iente 

 

O desenvolvimento do modelo de estrutura Tecnologia-Organização-Ambiente é 

creditado a Tornatzky e Fleischer (1990). O modelo é adequado ao estudo da 

implementação de inovações tecnológicas pelas organizações e analisa três 
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principais aspectos deste processo como o contexto tecnológico, organizacional e 

ambiental (PAN; JANG, 2008; THONG, 1999) (Esquema 12). 

 

 

Esquema 12 – Contexto da Inovação Tecnológica 
Fonte: Adaptado de TORNATZKY; FLEISCHER, 1990, tradução nossa. 
 

 

O contexto tecnológico aborda as tecnologias disponibilizadas interna e 

externamente que são estratégicas para a firma. O contexto organizacional analisa 

variáveis relativas à organização como o seu tamanho, seu modelo gerencial quanto 

à centralização da gestão, complexidade da estrutura administrativa e os recursos 

humanos disponíveis. O contexto ambiental é pertinente ao ambiente competitivo no 

qual a organização está inserida e realiza suas atividades. Refere-se às pressões 

ambientais exercidas sobre a firma (KUAN; CHAU, 2001).  

Ambiente de Tarefas Externas  
 

� Características da Indústria 
e Estrutura do Mercado 

� Infraestrutura de suporte 
tecnológico 

� Regulação governamental 

Organização  
 

� Estruturas Formais e 
Informais de Ligamento 

� Processos de comunicação  
� Tamanho 
� Folga 

Tomada de Decisão 
da Inovação 
Tecnológica 

Tecnologia  
 

� Disponibilidade 
� Características 



 

  

80 

Este conjunto de contextos impacta diretamente a adoção e implementação de 

novas tecnologias pelas organizações (TORNATZKY; FLEISCHER, 1990; CHAU; 

TAM, 1997).  

 

A utilização da Internet em empresas do setor de serviços financeiros em países em 

desenvolvimento e em países desenvolvidos responde a estímulos diferentes como 

sugere a pesquisa de Zhu et al. (2004). Ao realizar sua análise com dados de 612 

empresas de 10 países, inclusive do Brasil, e através de modelagem de equações 

estruturais, chegaram a conclusões muito significativas. 

 

O fator tamanho da firma apresentou relação negativa com o chamado valor do 

comércio eletrônico. Esta relação inversa pode ser decorrente da dificuldade natural 

de se alterar grandes estruturas organizacionais. Entretanto isto não se verificou no 

Brasil quando da utilização da Internet pelos bancos comerciais de varejo, talvez em 

decorrência de outra conclusão a que chegaram os autores.  

 

Nos países em desenvolvimento, a disponibilidade de recursos financeiros se 

mostrou um fator mais relevante que as capacidades tecnológicas da firma (ZHU et 

al., 2004) e desta forma os grandes bancos comerciais dispunham de um diferencial 

competitivo frente às pequenas instituições que era o capital disponível para investir 

em algo cujo potencial e impacto nos negócios era ainda desconhecido, a Internet. 

 

Entretanto para Avgerou (2000) a inovação tecnológica é um processo em si e não 

estaria subjugada a forças externas, quer tecnológicas, ambientais ou sociais. Por 

outro lado a inovação não seria tão pouco motora de mudanças organizacionais. 

Sua pesquisa conduz à idéia de que a inovação tecnológica na verdade interage 

com as forças que influenciam as organizações.  
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4.6. Teoria da Aglomeração 

 

Uma perspectiva mais recente é a de aglomeração, ou do inglês, clustering. Em 

várias situações a decisão a ser tomada por um agente, quer seja ele uma pessoa 

ou uma organização, é diretamente influenciada pelas decisões tomadas 

anteriormente por outros agentes. Esta influência pode ser significativa ao ponto de 

se contrapor às informações que cada agente possui para auxiliar na sua própria 

decisão.  

 

Um exemplo prático ocorre na observação de um restaurante vazio, que 

imediatamente conduz à inferência de que a comida deve ser ruim, mesmo que as 

informações adquiridas previamente pudessem conduzir a uma decisão favorável ao 

restaurante (GUL; LUNDHOLM, 1995). O fato de outro agente, ou potencial cliente, 

ter optado por não freqüentar o restaurante em questão o levou a ficar vazio. Por 

estar vazio induziu outros agentes posteriores a inferir que não seria um bom 

restaurante. 

 

Entretanto a aglomeração ou clustering por vezes é confundida com a chamada 

cascata de informação. Enquanto a aglomeração pode ser entendida como a 

observação de decisões ou ações similares tomadas por um grupo de agentes 

econômicos ou organizações em determinado tempo (GIMENO et al., 2005), a 

cascata de informação adiciona o fato dos agentes não considerarem os dados que 

já estavam disponíveis para auxiliá-los na tomada de decisão. Descartam 

completamente o conjunto de informações colhidas anteriormente e seguem sem 

questionar as decisões ou padrões comportamentais dos agentes que os 

antecederam naquele processo (GUL; LUNDHOLM, 1995). 
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O fenômeno da aglomeração explica o processo de tomada de decisão das firmas já 

que o caminho escolhido pelo primeiro agente influencia os seguintes, contrariando 

a suposição de outras perspectivas teóricas de que as decisões corporativas 

seguiriam processos elaborados de planejamento estratégico e avaliação das 

necessidades, dos ativos e das competências de cada organização de forma 

independente (GIMENO et al., 2005). 

 

Desta forma pode-se resgatar Tolbert e Zucker (1994) quanto à análise do processo 

de definição de modelos organizacionais pelas firmas. Ao considerar os custos 

inerentes à escolha de um modelo que poderia se apresentar equivocado no futuro, 

a escolha, ou a decisão, recai sobre modelos já adotados por outras organizações, 

mesmo que concorrentes, a partir da avaliação dos resultados alcançados por estas. 

Desta forma a aglomeração se mostra presente, pois as decisões dos primeiros 

agentes influenciam diretamente os seguintes. 

 

Gimeno et al. (2005) identificaram causas para explicar três padrões principais de 

aglomeração. Apesar de pouco provável, a princípio pode ocorrer uma confluência 

aleatória de decisões tomadas de forma independente pelas organizações, ou seja, 

organizações distintas decidem da mesma forma por basear suas decisões em 

parâmetros semelhantes causando a aglomeração de forma espontânea.  

 

Um segundo padrão pode ser explicado por reações independentes das 

organizações a um estímulo comum à todas, como por exemplo, uma mudança no 

ambiente externo. Alteração na tecnologia, na regulamentação ou no 

comportamento do consumidor pode levar diferentes organizações a reagir da 

mesma maneira, a seguir na mesma direção, gerando o efeito de aglomeração.  
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Por último, mas não menos importante ou freqüente, as decisões são diretamente 

influenciadas pelas decisões de outras organizações, quer concorrentes ou não. Ou 

seja, uma organização poderá seguir um determinado padrão caso outras o tenham 

feito anteriormente. A este padrão se dá o nome de mimetismo ou isomorfismo 

organizacional (GIMENO et al., 2005) (Esquema 13). 

 

 

Esquema 13 – Estrutura de Clustering (Aglomeração) 
Fonte: Adaptado de GIMENO et al., 2005, p. 297, tradução nossa. 
 

O mimetismo interorganizacional da aglomeração por vezes se confunde com o 

isomorfismo organizacional da teoria institucional já que ambos explicam fenômenos 

semelhantes. O mimetismo pode ser decorrente de outros processos como o da 

difusão da informação e aprendizagem por observação, de incentivos gerenciais ou 

de conformidade psicológica e sócio-cognitiva. As organizações podem mimetizar os 

padrões de outras a partir da observação das ações tomadas e seus reflexos nos 

resultados, influenciando a escolha de determinadas soluções.  
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Os gestores das organizações também tendem a mimetizar as escolhas dos 

gerentes de outras organizações no sentido de minimizar a exposição pessoal ao 

risco. Caso algo indesejável ocorra haverá a saída honrosa de que a maioria havia 

decidido em determinado sentido e, portanto, teria sido algo inesperado e não 

previsível para todos. A conformidade social segue na mesma direção quando os 

agentes se submetem às pressões psicológicas ambientais no sentido de reduzir a 

ansiedade social (GIMENO et al., 2005). 

 

 

4.7. Dimensões e Direcionadores do Uso de Tecnologi a de Informação  

 

A partir da evolução da Internet as organizações passaram a desenvolver atividades 

também neste novo ambiente, desde a simples divulgação de suas marcas, 

passando pelo atendimento aos clientes e parceiros de negócios, até a completa 

divulgação, comercialização e entrega de bens ou prestação de serviços realizados 

de forma totalmente virtual (ALBERTIN, 2000). Entretanto cabe ressaltar que os 

clientes, as organizações, os parceiros estratégicos, colaboradores, governos e 

demais instituições utilizam a tecnologia para finalidades ou objetivos específicos, o 

que torna necessário analisar estas necessidades de forma distinta.  

 

Hackett (1990, p. 101) explica a importância para a organização ter a capacidade 

integrada de entrega alinhada com os objetivos corporativos (Esquema 14). 
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Esquema 14 – Estrutura Estratégica Operacional Integrada 
Fonte: Adaptado de HACKETT, 1990, tradução nossa. 
 

 

O departamento de marketing de um banco pode, por exemplo, realizar pesquisas 

para identificar as necessidades dos clientes da instituição financeira. Mesmo que 

esta ação seja bem conduzida, caso não seja traduzida em políticas adequadas e 

diretrizes organizacionais integradas poderá resultar em problemas para a 

organização. 

 

O estabelecimento de uma política incorreta no nível corporativo leva a organização 

a ter um desempenho inadequado. Ao determinar de forma genérica que o banco 

deve prestar excelentes serviços a baixo custo o setor operacional pode interpretar 

que esta informação signifique atender a todos os clientes em fila unificada para 

reduzir os custos, pois poderá operar com um número reduzido de funcionários. 
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Desta forma clientes de alta rentabilidade para o banco deverão aguardar na mesma 

fila que clientes eventuais que representam baixa ou por vezes nenhuma 

rentabilidade significativa. 

 

Por outro lado, o banco deveria realizar uma pesquisa de opinião junto à sua base 

de clientes e no âmbito geral para identificar os imperativos do mercado, como quais 

são as expectativas dos clientes, quais os níveis de serviço desejados e também os 

segmentos que serão atendidos. Em seguida uma adequação dos resultados 

obtidos é necessária para hierarquizar os objetivos, priorizando os de maior 

representatividade. A integração das diretrizes organizacionais com os imperativos 

do mercado e as restrições do mundo real, com observância das capacidades 

tecnológicas da instituição, se mostra fundamental para o bom desempenho 

organizacional.  

 

Um resultado possível desta abordagem seria a segmentação da base de clientes 

em três níveis distintos aos quais seriam aplicadas políticas organizacionais com o 

intuito de diferenciar o nível de serviço, produtos comercializados ou mesmo os 

custos respectivos para atender a diferentes níveis de expectativas dos clientes, de 

forma a maximizar a satisfação dos diferentes grupos de clientes elevando a 

fidelização incrementando o resultado operacional.  

 

Estas dimensões devem ser consideradas direcionadoras do uso da tecnologia de 

informação que são classificados em Direcionadores de Mercado, Organizacionais, 

de Indivíduo e de Tecnologia de Informação (ALBERTIN; ALBERTIN, 2005) 

(Esquema 15). 
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Esquema 15 – Modelo simplificado das dimensões do uso de TI 
Fonte: ALBERTIN; ALBERTIN, 2009, p. 134. 
Nota: TI=Tecnologia de Informação. No quadro ‘Uso de TI’: IE=Infra-Estrutura, T=Transacional, 
I=Informacional e E=Estratégico.  
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As organizações precisam se adaptar para competir neste novo cenário e buscam 

incessantemente melhorar sua eficiência e elevar seus níveis de produtividade. As 

alterações percebidas foram a mudança do foco para o atendimento aos clientes, 

implantação de sistemas estratégicos, o comércio eletrônico, mudanças nos 

processos e nos modelos de negócios, que de forma integrada podem conduzir a 

empresa a um novo patamar para enfrentar seus concorrentes. 

 

Os direcionadores organizacionais definem a participação da organização no 

mercado, ao refletir as estratégias empresariais, a estrutura e os processos, a 

relação com os ambientes interno e externo como também com questões 

relacionadas aos indivíduos e à cultura.  

 

Em resposta a estas questões as organizações efetuam alterações substanciais em 

seus processos e estrutura. Entre as mais usuais estão a redução de níveis 

hierárquicos e a criação de unidades estratégicas de negócios, ambas com o intuito 

de agregar maior flexibilidade às operações (ALBERTIN; ALBERTIN, 2005). 

 

Estes direcionadores conduzem a mudanças organizacionais que incluem mudanças 

em processos e na estrutura organizacional para agregar maior flexibilidade, 

elevando o nível de produtividade e eficiência empresarial. São exemplos destas 

mudanças alterações no processo de desenvolvimento de novos produtos, na 

cadeia de suprimentos, nos sistemas relacionados ao atendimento dos clientes e na 

área de produção, com implementação de planejamento e controle de produção e 

sistemas de logística integrada (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009). 

 

Para os direcionadores de indivíduo há que se analisar que este exerce pressão 

sobre as organizações como também estas pressionam os indivíduos para que 
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ambos integrem o ambiente digital de forma plena. Os serviços públicos, de saúde, 

educação, lazer, financeiros e as atividades relacionadas à comercialização de 

produtos e prestação de serviços estão entre as atividades onde há maior interação.  

 

Os indivíduos e as organizações que passam a interagir neste novo ambiente digital 

passam a exigir alterações tanto no comportamento dos próprios indivíduos quanto 

no das organizações. Ambos precisam se adaptar à esta nova forma e novo 

ambiente de interação.  

 

Os direcionadores de tecnologia de informação tratam do ambiente digital que surgiu 

com o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de informação que são 

desenvolvidas com a promessa de que resolverão os problemas dos indivíduos, das 

organizações e do mercado. O ambiente digital permite uma interação cada vez 

maior entre estes agentes, devido a uma maior agilidade nos processos e no tráfego 

de informações.  

 

O uso de TI, por meio dos benefícios oferecidos, tem relação direta com o seu 

impacto no desempenho empresarial. O uso de infra-estrutura tende a ter impacto 

nas perspectivas de processos internos e financeira; o uso transacional, nas 

perspectivas de processos internos e financeira, o informacional, nas perspectivas 

de inovação e de clientes, e o estratégico, nas perspectivas de inovação, clientes e 

financeira. (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009, p. 135). 

 

Estes direcionadores auxiliam na compreensão das dimensões do uso de tecnologia 

de informação nas empresas, pois são importantes no processo de planejamento 

estratégico e das ações para que a organização atinja seus objetivos. Albertin e 
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Albertin (2009) apresentam um modelo de análise das dimensões do uso de 

tecnologia de informação nas empresas. 

 

Para Albertin e Albertin (2009), a análise do uso de tecnologia de informação pelas 

organizações com a utilização do modelo simplificado deve ocorrer tanto no nível 

corporativo quanto no dos usos específicos. O uso de tecnologia de informação está 

diretamente relacionado com os direcionadores e com os benefícios oferecidos, por 

meio dos quais impacta no desempenho empresarial. O emprego deste diagnóstico 

em um conjunto de empresas possibilita uma melhor compreensão do mercado 

como um todo. 

 

 

4.8. Modelo de Análise Integrada proposto 

 

O Modelo de Análise Integrada proposto explica que estas teorias abordam aspectos 

complementares que, ao serem empregadas em conjunto e organizadas pela 

estrutura dos Direcionadores e Dimensões do uso de Tecnologia de Informação, 

torna-se uma ferramenta importante na análise do emprego de novas tecnologias 

pelas organizações, pois destaca a importância de um alinhamento eficaz dos 

objetivos organizacionais com o atendimento aos imperativos do mercado a partir de 

alterações adequadas na estrutura organizacional. 

 

Após considerar as teorias citadas, aplicadas tanto no campo de estudos 

organizacionais quanto no de sistemas de informação, foram selecionadas as que 

mais contribuíram para a explicação do fenômeno objeto deste estudo.  
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Dentre elas se destacaram a Teoria da Capacidade Absortiva, a Teoria de Estratégia 

e Concepções de Competição, a Teoria das Capacidades Dinâmicas, a Teoria 

Institucional, a Teoria da Estrutura Tecnologia-Organização-Ambiente, a Teoria da 

Aglomeração e dos Direcionadores e Dimensões do Uso de Tecnologia de 

Informação. Cada uma explica parte do fenômeno sob uma ótica específica e a 

utilização destas teorias em conjunto agrega valor à análise.  

 

A Teoria da Capacidade Absortiva explica que a organização deve procurar no 

ambiente no qual atua conhecimento técnico e científico para alterar ou melhorar 

seus produtos e serviços. Deste ponto de vista o banco analisado pesquisou no 

ambiente externo novas tecnologias para melhorar seu atendimento e reduzir o 

custo de transações e por outro lado acompanhar uma tendência que surgia no 

mercado que era demandada pelos clientes, qual seja, tornar o atendimento mais 

fácil, com maior nível de comodidade ao dispensar o deslocamento até uma agência 

bancária. 

 

Por sua vez a Teoria de Estratégia e Concepções de Competição explica que o nível 

de lucratividade de uma organização e mesmo a atratividade de um ramo pode ser 

avaliado a partir da análise de cinco forças competitivas principais. As cinco forças 

consideradas são o poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos 

fornecedores, a entrada de novos concorrentes, a ameaça de produtos substitutos e 

a própria rivalidade existente entre os competidores já estabelecidos em 

determinado mercado. 

 

Deste ângulo esta teoria agrega a esta pesquisa a análise da ameaça de produtos 

substitutos, quando considera a realização de operações financeiras pela Internet 

em detrimento das realizadas diretamente em agências bancárias, o poder de 

barganha dos compradores, que passaram a demandar a disponibilização de 
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produtos e serviços através deste novo meio, e ainda a rivalidade existente entre os 

competidores, ao considerar que os concorrentes realizaram investimentos para 

conduzir suas operações na Internet e desta forma pressionaram para que o banco 

analisado também o fizesse sob pena de ser suplantado pelos rivais. 

 

A Teoria das Capacidades Dinâmicas contribuiu no sentido de explicar que uma 

organização deve ter a capacidade de adaptar e readequar suas competências 

internas e externas no sentido de garantir sua sobrevivência e continuar no campo 

da competição, especialmente em ambientes com mudanças significativas na base 

tecnológica. Assim foi essencial para o banco analisado dispor de tais capacidades 

dinâmicas para direcionar seus recursos e competências para garantir sua 

sobrevivência neste novo cenário de competição, que passava a contar com um 

novo ambiente de forte base tecnológica. 

 

A Teoria Institucional explica que as organizações procuram garantir sua 

sobrevivência ao buscar se legitimar socialmente. Este processo está intimamente 

ligado a pressões isomórficas exercidas pelos concorrentes, pelos governos e pela 

sociedade no sentido de garantir que as organizações sigam determinados padrões 

pré-estabelecidos ou fruto da convergência de procedimentos adotados pela maioria 

das empresas. 

 

Esta teoria é apresentada por Scott (2001) a partir de três pilares, o regulativo, o 

normativo e o cultural-cognitivo. Auxilia na compreensão do fenômeno o fato de o 

pilar regulativo, ao utilizar-se de mecanismos coercitivos, impõe regras, leis, normas 

e sanções ao setor, além de sistemas de governança e de poder.  
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O pilar normativo, através de regimes e sistemas de autoridade, se apóia em 

mecanismos normativos para impor valores e expectativas normativas aos agentes 

do ramo. Por último, mas não menos relevante, o pilar cultural-cognitivo que através 

de categorias e esquemas constitutivos apresenta o isomorfismo estrutural e de 

identidades, mecanismos miméticos que explicam os motivos que levam as 

organizações a ser tão semelhantes.  

 

Sua contribuição a esta pesquisa reside exatamente nesta análise das questões 

ligadas ao isomorfismo, ou seja, porque as organizações tendem a ter estruturas 

organizacionais muito parecidas. Em nosso caso as normas, as leis e os sistemas de 

autoridade, tão presentes no setor de bancos comerciais, explicaria uma parte do 

fenômeno, qual seja o motivo dos bancos prestarem serviços e comercializarem 

produtos muito semelhantes em parte decorre da forte regulamentação do setor 

levando as organizações a seguir rigidamente um padrão. O pilar cultural-cognitivo 

explicaria a questão do isomorfismo estrutural e de identidade presente nesta 

indústria. 

 

Por sua vez a estrutura da Tecnologia-Organização-Ambiente é empregada no 

estudo da implementação de inovações tecnológicas e considera os contextos 

tecnológico, organizacional e ambiental. Esta estrutura foi utilizada por trazer um 

esquema de análise do ambiente interno e externo quanto à questão da adoção da 

tecnologia e de seu emprego no ambiente organizacional sendo esta sua principal 

contribuição a esta pesquisa. 

 

A análise da Aglomeração considera que a decisão tomada por um agente pode ter 

sido diretamente influenciada por outros agentes. Esta questão é especialmente 

relevante em nossa pesquisa, pois em muitas situações os agentes tomam decisões 

baseadas não em suas próprias análises internas e externas, mas principalmente 
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pelo que outros agentes fazem. Deste ponto pode-se entender a motivação que leva 

uma organização a investir na Internet mesmo contrariando seu planejamento 

estratégico estabelecido em outro cenário, ou seja, um banco pode decidir iniciar 

operações no mundo virtual apenas influenciado pelo fato de que seus concorrentes 

diretos o fizeram independente do que fora estabelecido em seu processo de 

planejamento estratégico. 

 

Para concatenar a análise foi identificada a estrutura de Direcionadores e 

Dimensões do uso de Tecnologia de Informação, que considera de elevada 

importância para a organização a capacidade de alinhar seus objetivos 

organizacionais à entrega, pois o estabelecimento de uma política corporativa 

incorreta conduz a organização a experimentar problemas em seu desempenho. 

Esta estrutura auxiliou na compreensão dos mecanismos essenciais que 

coordenaram o movimento de iniciar experimentações e operações na Internet 

(Esquema 16). 

 

A principal contribuição deste trabalho para a adequada análise e compreensão do 

movimento de adoção da Internet, especialmente o desenvolvimento e a 

implantação do Internet Banking, é o modelo proposto no Esquema 16. Com a 

utilização de seis das principais teorias aplicadas nos estudos organizacionais e 

sistemas de informação, observa-se que influências verificadas tanto no ambiente 

interno quanto no externo da organização afetam o comportamento da instituição 

quanto a desenvolver ou não uma nova tecnologia, culminando na aplicação da 

análise dos direcionadores de mercado.  
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Esquema 16 – Modelo de Análise Integrada 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

A organização deve efetuar uma avaliação de sua posição a partir de imperativos do 

mercado como as expectativas dos clientes, os níveis de serviço esperados, os 
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Absortiva (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 
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Entretanto este processo não é suficiente para que a organização atinja seus 

objetivos de maneira adequada. Simplesmente adequar seus produtos e serviços 

para atender um segmento pouco lucrativo não trará bons resultados para a 

organização. A análise da indústria auxiliará a organização a compreender o nível de 

lucratividade do segmento a partir da aplicação do modelo das Cinco Forças de 

Porter, como a ameaça de produtos ou serviços substitutos, a ameaça de novos 

entrantes, o poder de negociação de clientes e fornecedores, bem como a ação 

direta de empresas concorrentes, o que determina o nível de rivalidade no setor 

(PORTER, 1999; CHEN; CHONG; CHEN, 2000/2001; BARNEY, 1991). Esta foi a 

principal contribuição da Teoria da Estratégia Competitiva. 

 

Uma vez determinadas as capacidades técnicas e científicas necessárias para 

alterar ou adaptar a carteira de produtos e serviços, com a observância das 

expectativas dos clientes e outros imperativos do mercado, como também em qual 

ramo da indústria a organização deverá atuar, esta precisa ter ou desenvolver a 

capacidade de adaptar, integrar, construir e reconfigurar suas próprias 

competências, tanto internas quanto externas.  

 

Processos como desenvolvimento ou adequação de produtos, além de decisões no 

campo da estratégica empresarial e eventual elaboração de alianças são muito 

importantes para a sobrevivência da organização em ambientes onde ocorrem 

mudanças tecnológicas de forma recorrente. O diferencial competitivo será 

alcançado com o aprimoramento dos processos operacionais internos, que 

auxiliarão a organização ao competir no ambiente externo (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000). A contribuição da Teoria das 

Capacidades Dinâmicas para o modelo está aqui demonstrada.  
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As organizações procuram se legitimar socialmente no ambiente no qual atuam. 

Para obter tal legitimação, as organizações submetem-se a transformações no 

intuito de atender às pressões exercidas por concorrentes, governos ou mesmo pela 

sociedade, pressões estas que levam as instituições a tornarem-se semelhantes, 

processo chamado de isomorfismo, que conduz as organizações a uma forma 

homogênea.  

 

Este processo é fruto do exercício do poder político e da legitimação institucional e 

não da competição entre as organizações (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Como a 

inovação tecnológica é institucionalizada e exerce pressão de ordem isomórfica que 

leva à legitimação (AVGEROU, 2000), a Teoria Institucional agrega sua contribuição 

para o modelo.  

 

A estrutura Tecnologia-Organização-Ambiente corrobora com o modelo na 

estruturação dos contextos tecnológico, organizacional e ambiental, interno e 

externo, quanto à adoção e implementação de novas tecnologias na organização 

(TORNATZKY; FLEISCHER, 1990; CHAU; TAM, 1997). 

 

Por sua vez a Teoria da Aglomeração explica que uma decisão tomada por um 

agente pode ser influenciada pelas decisões previamente tomadas por outros 

agentes, ou seja, um banco comercial poderia optar pelo desenvolvimento do 

Internet Banking diretamente influenciado pelas decisões de outros bancos que 

abraçaram esta opção, mesmo em detrimento de planejamento realizado 

internamente apontando o sentido contrário que levaria ao adiamento deste 

processo.  
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O fenômeno da aglomeração poderia ainda ocorrer de forma espontânea, pois as 

organizações poderiam ser levadas a tomar a mesma decisão, influenciadas por 

mudança no ambiente externo que impacta a todas da mesma forma.  

 

Uma importante alteração na tecnologia disponível no ambiente externo pode ser 

considerada uma influência desta natureza (GIMENO et al., 2005). Desta forma a 

Teoria da Aglomeração colabora de forma complementar para o modelo.  
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5. Método de Pesquisa 

 

Considerando que esta pesquisa teve por objetivo identificar os motivadores para a 

forma de atuação dos bancos brasileiros no ambiente virtual e propor um modelo de 

análise integrada, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, exploratória e por 

estudo de caso, além de pesquisa bibliográfica e documental. 

 

Foram realizadas entrevistas com respostas subjetivas abertas com agentes que 

efetivamente participaram e/ou participam do processo de desenvolvimento de 

soluções bancárias via Internet no banco, para acesso dos clientes tanto com a 

utilização de computadores como dispositivos móveis.  

 

No mês de março de 2010 foram conduzidas entrevistas pessoalmente na matriz do 

Banco do Brasil nos edifícios denominados Sede I e Sede III, bem como em seu 

Centro de Tecnologia no edifício denominado Sede IV, todos na cidade de Brasília, 

DF. Foram conduzidas entrevistas pessoalmente no escritório do Banco do Brasil na 

cidade de Alphaville, SP, no mês de março de 2010, como também por telefone e e-

mail durante os meses de fevereiro e março de 2010 com profissionais lotados nas 

cidades de Brasília, DF, e New York, NY, nos Estados Unidos da América.  

 

Anteriormente à realização da pesquisa de campo, estabeleceu-se uma estrutura de 

análise conceitual (MILES; HUBERMAN, p. 18, 1994) do que poderia ser um modelo 

de estudo das relações existentes por ocasião do projeto de implementação de 

serviços via Internet pela organização. Este quadro foi posteriormente ajustado e 

validado pelo resultado das entrevistas com os depoimentos dos agentes que 

ativamente participaram do processo (Esquema 17). 
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Esquema 17 – Estrutura de Análise Conceitual 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

A Estrutura de Análise Conceitual parte do pressuposto que a partir de um processo 

de Planejamento Estratégico realizado pela organização, os Gestores responsáveis 

pela Estratégia e Tecnologia do banco trabalharam em conjunto para implantar os 

serviços bancários via Internet para atender um número crescente de clientes que 

passavam a contar com esta tecnologia. Os clientes por sua vez retroalimentavam o 

sistema com críticas e sugestões que levavam ao aprimoramento dos serviços 

prestados por aquele canal de atendimento.  

 

Este modelo se mostrou válido após a realização das entrevistas, sendo explicado 

de maneira mais adequada e completa pelo Modelo de Análise Integrada proposto 

apresentado no Esquema 16. 

Planejamento 
Estratégico 

Implantação 
Serviços via Internet 

Gestores 
Estratégia 

Gestores 
Tecnologia 

feedback 

feedback 

Adoção pelos 
clientes 
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O estudo foi elaborado considerando uma ontologia realista, onde a realidade 

independe da ótica do observador e a interpretação ou compreensão desta realidade 

não é influenciada pelo observador. Realizado dentro de uma epistemologia 

positivista, partindo-se do pressuposto de que o conhecimento é objetivo e não 

depende da interpretação do observador, é independente, como também gera 

resultados semelhantes para estudos realizados por pesquisadores diferentes 

(EISENHARDT, 1989b; BENBASAT, GOLDSTEIN; MEAD, 1987; DUBÉ; PARÉ, 

2003; MILES; HUBERMAN, 1994). 

 

Para o estudo realizado a pesquisa qualitativa foi identificada como a abordagem 

mais adequada, priorizando o método de estudo de caso, conforme metodologia 

apresentada por Eisenhardt (1989b), Benbasat, Goldstein e Mead (1987), Lee 

(1989) e Dubé e Paré (2003). 

 

Os métodos de pesquisa qualitativa por vezes se sobrepõem. É esperado que o 

leitor se depare com situações em que presencie características de outros métodos 

de pesquisa sendo utilizadas sem, entretanto, invalidar o resultado alcançado. A 

eventual utilização de dois métodos simultaneamente não invalida sua aplicação 

(YIN, 2002; EISENHARDT, 1989b).   

 

O método do estudo de caso pode ser utilizado com enfoques distintos dependendo 

das fontes de dados disponíveis e do objetivo proposto pela pesquisa, podendo ser 

um estudo descritivo (EISENHARDT, 1989b) ou para testar uma teoria já disponível 

(ANDERSON23 1983 apud EISENHARDT, 1989b). 

 

                                                      
23 ANDERSON, P. Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis. Administrative Science Quarterly. v. 28, p. 201, 1983. 
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Estudo de caso é um método de pesquisa utilizado preferencialmente em tópicos 

contemporâneos dentro do contexto da vida real, quando o pesquisador detém 

reduzido ou nenhum controle sobre os eventos analisados e se procura respostas 

para questões dos tipos ‘como’ e ‘por que’ (YIN, 2002). Para se compreender 

fenômenos sociais é adequada a utilização de dados qualitativos obtidos através de 

entrevistas, por análise documental ou por observação participativa (MYERS, 1997). 

Yin (2002) e Eisenhardt (1989b) ressaltam que evidências obtidas por pesquisa 

qualitativa pelo método de estudo de caso podem resultar em informações 

qualitativas, quantitativas ou ambas. 

 

Os dados utilizados foram obtidos a partir de análise documental, de artigos 

científicos publicados em revistas e periódicos científicos, entrevistas com 

representantes das organizações citadas, informações disponibilizadas em formato 

digital nos websites das organizações, bem como a partir de incursões na Internet.  

 

A estratégia de estudo de caso é particularmente apropriada para o estudo de 

fenômenos onde tanto a pesquisa quanto a teoria estão em seu estágio inicial de 

desenvolvimento (ROETHLISBERGER 24 , 1977 apud BENBASAT; GOLDSTEIN; 

MEAD, 1987). O estudo de caso é aplicável em situações nas quais os problemas 

estão ligados à prática, onde a experiência de seus atores é importante e o contexto 

da ação é crítico (BONOMA25, 1983 apud BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987).  

 

Em algumas situações, devido ao rápido desenvolvimento de novas tecnologias e a 

adoção de inovações, os acadêmicos se encontram em posição desfavorável para 

sugerir métodos ou padrões a serem seguidos (BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 

1987). Nestas situações a estratégia de estudo de caso é adequada já que poderá 

                                                      
24 ROETHLISBERGER, F. J. The Elusive Phenomena.. Boston, MA: Harvard Business School, Division of Research, 1977. 
25 BONOMA, Thomas V. A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Working Paper 9-585-142. Boston, MA: 
Harvard University Graduate School of Business Administration, May 1983. 
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capturar o conhecimento gerado pelos práticos a partir do método de tentativa e 

erro. Ao registrar esta experiência, posteriormente poderá desenvolver teorias 

baseadas neste conhecimento.  

 

Benbasat, Goldstein e Mead (1987) apresentam três categorias de pesquisa 

qualitativa que podem ser classificadas como estudo de caso. As dos tipos descrição 

de aplicação e pesquisa ação são consideradas menos eficientes pelos autores do 

que a de estudo de caso. A primeira, descrição de aplicação, é usualmente escrita 

por praticantes e detalha a experiência do autor quanto à implementação de alguma 

aplicação. Desta forma o autor não conduz uma pesquisa com metodologia e rigor 

científico, mas sim apenas um relatório de implementação de algum projeto.  

 

A segunda, pesquisa ação, normalmente é desenvolvida por um pesquisador que é 

parte integrante da implantação do projeto. A questão principal é que ao se tornar 

parte no processo, o pesquisador abandona uma posição importante de observador 

independente. Um dos problemas é que a generalização da pesquisa para outras 

áreas é dificultada.  

  

Benbasat, Goldstein e Mead (1987) extraíram onze características principais da 

estratégia de estudo de caso de artigos de autores como Benbasat26 (1984, apud 

BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987), Bonoma (1985), Kaplan27  (1985, apud 

BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987), Stone 28  (1978, apud BENBASAT; 

GOLDSTEIN; MEAD, 1987) e Yin29 (1984, apud BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 

1987) (Quadro 4). 

                                                      
26 BENBASAT, Izak. An Analysis of Research Methodologies. In The Information Systems Research Challenge, p. 47-85, F. Warren 
McFarlan (ed). Boston, MA: Harvard Business School Press, 1984. 
27 KAPLAN, R.S. The Role for Empirical Research in Management Accounting. Working Paper 9-785-001. Boston, MA: Harvard 
Business School, Division of Research,1985. 
28 STONE, E. Research Methods in Organizational Behavior. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1978. 
29 YIN, R.K. Case Study Research, Design and Methods. Beverly Hills, California: Sage Publications, 1984. 
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1. O fenômeno é examinado em um ambiente natural. 

2. As informações são coletadas por múltiplos meios. 

3. Uma ou poucas entidades (pessoa, grupo ou organização) são examinadas. 

4. A complexidade da unidade é estudada intensamente. 

5. Estudo de Caso é mais adequado para os estágios de exploração, classificação e 
desenvolvimento de hipóteses; o investigador deve ter uma atitude receptiva frente à 
exploração. 

6. Nenhum controle sobre o experimento ou manipulação é envolvido. 

7. O investigador pode não especificar o conjunto de variáveis dependentes ou 
independentes antecipadamente. 

8. Os resultados derivados dependem fortemente do poder de integração do investigador. 

9. Mudanças no método de seleção do objeto e no de coleta de informações devem ocorrer 
enquanto o investigador desenvolve novas hipóteses. 

10. Estudo de Caso é útil no estudo de questões do tipo “por que” e “como”, pois lidam mais 
com links operacionais que serão acompanhados ao longo do tempo do que com 
freqüência ou incidência. 

11. Foco em eventos contemporâneos.  

Quadro 4 – Características chave do Estudo de Caso 
Fonte: Adaptado de BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987, p. 371, tradução nossa. 
 

 

Há inúmeros testes que podem ser conduzidos com o intuito de confirmar a 

qualidade e robustez de uma pesquisa empírica no campo das ciências sociais e, 

sendo o estudo de caso uma das formas de pesquisa deste campo, estes testes 

também podem ser aplicados. Os mais utilizados pelos métodos de pesquisa em 

ciências sociais são (KIDDER; JUDD30, 1986 apud YIN, 2002):   

� validade do construto; 

� validade interna; 

                                                      
30 KIDDER, L.; JUDD, C.M. Research methods in social relations. 5ª. ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1986. 



 

  

105 

� validade externa; 

� confiabilidade. 

 

A validade do construto será atendida com a identificação e definição dos principais 

fatores que influenciam as organizações na Internet e dos elementos representativos 

das pressões institucionais às quais as organizações estão sujeitas. 

 

Eisenhardt (1989b) explica que algumas características como a definição do 

problema de pesquisa e a validação do construto ocorrer de forma equivalente à 

pesquisa por teste de hipóteses. Outras características são exclusivas da pesquisa 

por estudo de caso, como a análise intra-caso e a lógica de replicação. 

 

A validade externa consiste em testar se as descobertas obtidas com a pesquisa 

podem ser generalizadas para outros casos. Esta generalização difere da 

generalização realizada em estudos estatísticos onde a partir de uma amostra 

adequadamente coletada podem-se elaborar inferências sobre uma população. 

Pretende-se que estas validades sejam testadas durante a pesquisa de campo e, 

em se mostrando verdadeiras, garantirão a robustez da pesquisa. 

 

Em estudo de caso trata-se de generalização analítica e não estatística. O que se 

procura é partir dos resultados obtidos para chegar a uma teoria e, esta sim, ser 

aplicável a outros estudos. Esta generalização não é um processo imediato já que a 

teoria deve ser sempre testada em outros casos para ser validada. A confiabilidade 

reside em assegurar que o modelo, ao ser repetido por outros pesquisadores, 

conduzirá a resultados semelhantes (YIN, 2002).   
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5.1. Protocolo de Pesquisa  

 

A opção pela utilização do método de estudo de caso nesta pesquisa se mostrou 

adequada, pois a construção de teoria a partir de um estudo de caso não precisa 

necessariamente se basear em evidência empírica ou na literatura disponível sobre 

o tema pesquisado. Quando há a necessidade de desenvolvimento de uma nova 

perspectiva para analisar determinado fenômeno, o estudo de caso é indicado  

(EISENHARDT, 1989b). Para Eisenhardt (1991) as semelhanças entre o estudo de 

caso único e o estudo de caso múltiplo são muito mais importantes do que suas 

diferenças.  

 

Foram identificadas organizações do ramo financeiro, com foco em bancos 

comerciais de varejo, presentes no território brasileiro que já desenvolvem atividades 

na Internet. Não foram discriminadas por serem consideradas nacionais ou 

multinacionais ou mesmo em relação à atribuição de seu capital social, podendo ser 

organizações cujo capital está distribuído na forma de ações, como nas sociedades 

anônimas, ou sob controle do estado.  

 

Deste grupo de organizações optou-se por trabalhar com um banco de grande porte 

com forte presença nacional, que apresentou o maior valor de ativo total e uma das 

mais antigas empresas em operação no mundo, com mais de 200 anos de história. 

O banco selecionado foi o Banco do Brasil. 

 

O acesso aos executivos da instituição foi viabilizado a partir de contatos pessoais 

realizados em evento do setor financeiro ocorrido na Fundação Getulio Vargas de 

São Paulo. Há uma quebra de barreiras formais em eventos ligados à academia, 

principalmente devido à possibilidade de contato pessoal direto. 
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O estudo de caso foi conduzido com apoio de entrevistas, análise documental e 

observação participativa. As questões de pesquisa foram formuladas com o objetivo 

de obter informações para subsidiar a análise e melhor compreensão dos fatos 

ocorridos na época. Estas questões estão diretamente relacionadas à Estrutura de 

Análise Conceitual (Esquema 17) elaborada anteriormente à realização das 

entrevistas. (MILES; HUBERMAN, p. 22, 1994). 

 

As entrevistas foram abertas e as principais questões utilizadas para pautar os 

diálogos foram: 

� Qual a importância da operação na Internet para o resultado do banco hoje? 

� Você entende que seria possível para um banco operar somente com agências 

tradicionais nos dias de hoje dispensando as operações via Internet? 

� Quais foram os fatores que determinaram a abertura da operação na Internet? 

� Quais as principais diferenças entre a operação tradicional e a conduzida na 

Internet?  

� Quais os principais diferenciais competitivos entre a operação de sua 

organização frente aos principais concorrentes? (tradicional e Internet) 

� Quais as principais normas, leis e certificações precisam ser observadas e 

obtidas para a condução dos negócios?  (tradicional e Internet) 

� Seria possível fazer algo totalmente diferente, inovador?  

� Em seu segmento, qual organização é a mais inovadora? Por quê? 

� Como ocorreu o processo de adoção da Internet pelo Banco do Brasil? Fez parte 

de um planejamento estratégico de longo prazo ou foi decorrente de pressões do 

mercado? 
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� Quais áreas da organização participaram diretamente do processo? 

� Como eram as decisões, derivadas de consenso dos vários níveis envolvidos, a 

partir de recomendações de consultorias externas ou simplesmente de cima para 

baixo? 

� O Banco do Brasil tem seguidores quanto ao desenvolvimento de inovações, 

principalmente em relação à Internet?  

� O Banco do Brasil é ou já foi seguidor de outros concorrentes quanto ao 

desenvolvimento de inovações principalmente em relação à Internet? 

� Qual foi a importância dada ao projeto na época? Era considerado apenas o 

desenvolvimento de mais um canal de atendimento sem expectativa ou 

investimento significativo e alterações na estrutura? Foi um processo prioritário 

ou apenas mais um dos projetos em andamento? 

� Quais eram os componentes principais do projeto? Também englobava 

treinamento de pessoal, desenvolvimento de tecnologia e participação dos 

clientes finais? 

� Quanto este projeto foi preciso? Conseguiu prever a maioria dos problemas que 

surgiram? Quais aspectos ou fatores não foram abordados pelo planejamento, 

mas se mostraram relevantes ao longo do processo?  

� Havia apoio da direção da empresa? Como era este apoio, irrestrito ou 

condicionado a determinados parâmetros?  

� Todos os recursos necessários, inclusive financeiros e de pessoal, foram 

assegurados no início do projeto? 

 

A elaboração das questões utilizadas nas entrevistas foi pautada pelos objetivos 

geral e específicos da pesquisa conforme pode ser observado no Quadro 5.  
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TEORIA UTILIZADA QUESTÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

� Estratégia Competitiva 

� Direcionadores e 
Dimensões do uso de TI 

� Teoria Institucional 

Qual a importância da operação na Internet para o resultado do 
banco hoje? 

� Direcionadores e 
Dimensões do uso de TI 

� Estratégia Competitiva 

Você entende que seria possível para um banco operar somente 
com agências tradicionais nos dias de hoje dispensando as 
operações via Internet? 

� Estratégia Competitiva 

� Teoria Institucional 

Quais foram os fatores que determinaram a abertura da operação 
na Internet? 

� Capacidade Absortiva 

� Capacidades Dinâmicas  

� Tecnologia, Organização, 
Ambiente 

Quais as principais diferenças entre a operação tradicional e a 
conduzida na Internet?  

� Aglomeração  

� Capacidade Absortiva 

� Estratégia Competitiva 

Quais os principais diferenciais competitivos entre a operação de 
sua organização frente aos principais concorrentes? (tradicional e 
Internet) 

� Teoria Institucional 
Quais as principais normas, leis e certificações precisam ser 
observadas e obtidas para a condução dos negócios?  (tradicional e 
Internet) 

� Capacidades Dinâmicas 

� Tecnologia, Organização, 
Ambiente 

Seria possível fazer algo totalmente diferente, inovador?  

� Capacidade Absortiva 

� Tecnologia, Organização, 
Ambiente 

Em seu segmento, qual organização é a mais inovadora? Por quê? 

� Aglomeração 

� Capacidade Absortiva 

� Capacidades Dinâmicas  

� Estratégia Competitiva 

Como ocorreu o processo de adoção da Internet pelo Banco do 
Brasil? Fez parte de um planejamento estratégico de longo prazo ou 
foi decorrente de pressões do mercado? 

� Capacidades Dinâmicas Quais áreas da organização participaram diretamente do processo? 

� Capacidades Dinâmicas  

� Tecnologia, Organização, 
Ambiente 

Como eram as decisões, derivadas de consenso dos vários níveis 
envolvidos, a partir de recomendações de consultorias externas ou 
simplesmente de cima para baixo? 

� Aglomeração 
O Banco do Brasil tem seguidores quanto ao desenvolvimento de 
inovações, principalmente em relação à Internet?  
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TEORIA UTILIZADA QUESTÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

� Aglomeração 

� Capacidade Absortiva 

� Estratégia Competitiva 

O Banco do Brasil é ou já foi seguidor de outros concorrentes 
quanto ao desenvolvimento de inovações principalmente em relação 
à Internet? 

� Capacidades Dinâmicas 

� Direcionadores e 
Dimensões do uso de TI 

Qual foi a importância dada ao projeto na época? Era considerado 
apenas o desenvolvimento de mais um canal de atendimento sem 
expectativa ou investimento significativo e alterações na estrutura? 
Foi um processo prioritário ou apenas mais um dos projetos em 
andamento? 

� Capacidade Absortiva 

� Capacidades Dinâmicas 

� Direcionadores e 
Dimensões do uso de TI 

Quais eram os componentes principais do projeto? Também 
englobava treinamento de pessoal, desenvolvimento de tecnologia e 
participação dos clientes finais? 

� Capacidades Dinâmicas  

� Direcionadores e 
Dimensões do uso de TI 

� Tecnologia, Organização, 
Ambiente 

Quanto este projeto foi preciso? Conseguiu prever a maioria dos 
problemas que surgiram? Quais aspectos ou fatores não foram 
abordados pelo planejamento, mas se mostraram relevantes ao 
longo do processo?  

� Capacidades Dinâmicas 
Havia apoio da direção da empresa? Como era este apoio, irrestrito 
ou condicionado a determinados parâmetros?  

� Capacidades Dinâmicas 
Todos os recursos necessários, inclusive financeiros e de pessoal, 
foram assegurados no início do projeto? 

Quadro 5 – Matriz de Consistência das teorias utilizadas e questões do protocolo de pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

5.2. Procedimentos de Campo  

 

Foram realizadas entrevistas com executivos e profissionais da organização 

selecionada ligados à área de Internet Banking, ou banco via Internet, tecnologia 

que permite que os clientes realizem as mais diversas operações e transações 

bancárias a partir de um computador, telefone celular, assistente pessoal digital, 

televisor ou qualquer outro dispositivo com capacidade para se conectar à Internet e 

utilizar um programa navegador. 
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Os profissionais selecionados foram indicados pela própria instituição e eram 

efetivos das áreas administrativa, comercial e tecnológica, atuavam na instituição na 

época da implantação de alguma das versões do Internet Banking. Este trabalho foi 

conduzido através de pesquisa bibliográfica, documental, de análise das entrevistas 

e das atividades da organização na Internet. A unidade de análise foi a corporação 

com foco na operação de Internet Banking. 

 

Os profissionais entrevistados possuíam entre 10 e 33 anos de trabalho na 

organização, sendo que o grupo entrevistado apresentava média de 23 anos de 

trabalho na mesma instituição. Todos trabalharam em algum momento decisivo, de 

importância histórica e estratégica para a organização no que tange a definição da 

forma de atuação da instituição no mundo virtual que se revelava na década de 

1990. 

 

Procurou-se entrevistar profissionais de áreas distintas para capturar visões 

diferentes sobre o mesmo fenômeno como uma visão de negócios e outra de 

tecnologia. Entretanto foi observado que alguns dos profissionais que hoje atuam na 

área de negócios são oriundos da área de tecnologia e participaram do processo de 

ampliação da operação de Internet Banking da organização.  

 

O que se notou durante o processo de investigação é que estas duas áreas estão 

estreitamente ligadas dentro da estrutura do banco, com forte fluxo de informações e 

cooperação entre elas, com profissionais da área de negócios detendo elevado 

conhecimento técnico e profissionais com foco em tecnologia com uma excelente 

visão do negócio. Foram entrevistados dez profissionais do Banco do Brasil em nível 

de gerência e assessoria das diretorias de Marketing e Comunicação, de Estratégia 

e Organização e de Tecnologia de Informação. 



 

  

112 

 

Foi solicitado verbalmente que a identidade dos entrevistados fosse mantida em 

sigilo para preservá-los de qualquer exposição desnecessária. Portanto os nomes 

dos entrevistados foram substituídos por letras com a finalidade de, por um lado 

preservar a privacidade dos executivos e, por outro, garantir o rigor científico 

(Quadro 6). 

 

ENTREVISTADO ÁREA DE ATUAÇÃO 

Executivo A Gerência de Canais 

Executivo B Diretoria de Marketing e Comunicação 

Executivo C Gestão de Canais 

Executivo D Gestão de Canais 

Executivo E Gerência Empresarial 

Executivo F Divisão Tecnologia de Informação 

Executivo G Divisão Tecnologia de Informação 

Executivo H Gerência de Tecnologia de Informação 

Executivo I Gestão de Canais 

Executivo J Diretoria de Estratégia e Organização 

Quadro 6 – Entrevistados e Área de Atuação  
Fonte: Elaboração própria. 
 

As entrevistas realizadas pessoalmente foram registradas em equipamento de 

gravação digital e seu conteúdo transcrito para registro formal e utilização do 

pesquisador. Estas entrevistas somaram 06h30min distribuídos em onze arquivos 

digitais, totalizando 357 MB de informação.     
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As entrevistas realizadas por telefone foram registradas manualmente em forma de 

anotações realizadas pelo pesquisador, priorizando os pontos principais que 

contribuiriam para a análise desejada. Por sua vez as entrevistas por meio eletrônico 

foram registradas através de formulário específico enviado por meio de correio 

eletrônico aos entrevistados que os devolveram devidamente preenchidos com as 

respectivas respostas. As perguntas que pautaram ambos meios são as mesmas 

elencadas no item 7.1 deste trabalho (Quadro 7). 

 

MÉTODO EMPREGADO 
ENTREVISTADO 

PESSOALMENTE TELEFONE FORMULÁRIO 

Executivo A 1:27:52 h - - 

Executivo B 1:00:32 h - - 

Executivo C 1:00:00 h - - 

Executivo D 0:37:46 h - - 

Executivo E 1:00:52 h - - 

Executivo F - - X 

Executivo G - - X 

Executivo H - X X 

Executivo I - - X 

Executivo J 1:23:03h X X 

Quadro 7 – Entrevistas realizadas e métodos empregados 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

A instrumentalização necessária para a realização das entrevistas conduzidas 

pessoalmente foi limitada a um gravador digital de áudio, fichas para anotações 

complementares e a formatação de um formulário com identificação do respondente 
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e uma lista de perguntas, as mesmas utilizadas nas entrevistas pessoais e por meio 

eletrônico.   

 

Instrumentos pré-elaborados e muito estruturados podem limitar a compreensão e 

desviar a atenção do pesquisador de fatos não previstos. Estudos qualitativos de 

caso único com poucos entrevistados dispensam questionários, testes e outras 

ferramentas usualmente utilizadas para reduzir custos e identificar padrões em 

amostras muito grandes (MILES; HUBERMAN, p. 35, 1994). 

 

A detalhada definição do caso objeto deste estudo, bem como das teorias aplicadas 

para a compreensão do fenômeno, foi determinante para a delimitação do estudo e 

evitou que se afastasse do foco da análise (MILES; HUBERMAN, p. 25, 1994). 

 

 

5.3. Seleção do Objeto de Estudo  

 

Foram identificados bancos comerciais de varejo que atuam no Brasil e que já 

atendem seus clientes através da prestação de serviços via Internet. Destes foi 

selecionado o maior banco do Brasil em ativos, um banco com forte 

representatividade nacional, um dos mais antigos bancos do país, tendo completado 

200 anos de existência em outubro de 2008 (BRASIL, 1891), o Banco do Brasil 

(Tabela 5; anexo). Foi realizado, portanto, um estudo de caso único.  

  

A amostra por conveniência se tornou necessária devido a necessidade de 

realização de entrevistas com executivos e profissionais da área administrativa e de 
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tecnologia, mais especificamente da área de banco via Internet, o Internet Banking, 

desta instituição (MILES; HUBERMAN, p. 27, 1994). 

 

A transposição de barreiras operacionais e administrativas ligadas ao acesso aos 

executivos da alta gerência e profissionais de tecnologia para representar diferentes 

setores da organização foi determinante para a execução desta pesquisa.  

 

Tabela 5 – 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional 

POSIÇÃO INSTITUIÇÃO ATIVO TOTAL (em R$ MIL) 

1 BB 669.904.747 

2 ITAÚ 592.845.394 

3 BRADESCO 428.911.224 

4 BNDES 360.473.568 

5 CEF 341.963.822 

6 SANTANDER 327.769.959 

7 HSBC 107.986.023 

8 VOTORANTIM 89.895.911 

9 SAFRA 65.255.178 

10 CITIBANK 44.242.297 

Fonte: Adaptado de BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009.  
Nota: Relacionadas apenas as dez primeiras posições. 
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6. Descrição do Caso 

 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que o Banco do Brasil tem uma longa 

história de inovações no sistema bancário nacional. Foi o primeiro a lançar uma 

página na Internet em 1994, o primeiro a lançar o serviço de Internet Móvel por 

celular, o Mobile Banking, e mais recentemente o primeiro a lançar um serviço que 

permite sacar dinheiro em espécie em máquinas de caixa eletrônico sem a utilização 

do cartão bancário de plástico, o chamado Saque Sem. Esta operação é viabilizada 

pela troca de mensagens curtas de texto enviadas pelo telefone celular, serviço 

chamado de SMS, entre o cliente e o banco.   

 

Como resultado da pesquisa e das entrevistas realizadas foi possível identificar seis 

grandes processos relativos à adoção, implantação e disseminação da tecnologia 

Internet Banking dentro do Banco do Brasil. Apesar de terem ocorrido sem períodos 

de interrupção significativa, estes processos são bem delineados e ocorrem em 

momentos distintos da história. Atribuí o termo “Fase” para cada um destes 

episódios com o significado de “[...] cada um dos estados de algo em evolução ou 

que passa por sucessivas mudanças [...].” (HOUAISS, 2001). 

 

A Fase 1 teve início em 1994 quando uma profissional lotada na cidade de Belo 

Horizonte desenvolveu a idéia de se prestar serviços bancários através da Internet. 

Após forte resistência interna, um colega de trabalho, o executivo A, se propôs a 

ajudar a disseminar a idéia na organização no intuito de angariar apoio para o 

projeto. Após conquistar a atenção da chefia local este profissional viajou a Brasília 

para apresentar a idéia aos seus superiores. Munido de um computador pessoal de 

mesa tipo desktop onde havia instalado os softwares de um servidor de páginas 

web, apresentou a proposta a várias pessoas da organização que se envolveram 

com a nova tecnologia apresentada. 
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O sistema recebeu apoio interno e foi autorizada a implantação de um web site da 

instituição. Esta primeira versão completamente institucional e sem a realização de 

nenhuma transação financeira ficou instalada no servidor da Universidade Federal 

de Minas Gerais enquanto era montada a infra-estrutura necessária nas 

dependências da própria organização. Na época as conexões de dados, os links, 

com a Internet estavam restritas às universidades que participavam de uma rede 

denominada Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP.  

 

O conteúdo para o web site foi gerado a partir da digitação do material contido no 

material de divulgação institucional do banco disponibilizado nas agências 

bancárias. Posteriormente, já devidamente hospedado nas instalações do próprio 

banco, o web site foi aprimorado passando a realizar operações financeiras. 

 

A Fase 2 surge no ano de 1995, quando ocorreu a formação de um grupo com cinco 

elementos, todos da área de tecnologia do banco, que receberam a missão de 

adaptar algumas funcionalidades do banco comercial para a Internet. Neste 

momento o executivo A assume a função de Analista Consultor e passa a 

supervisionar este e outros projetos do banco. A primeira versão de Internet Banking 

surgiu em junho de 1995, segundo o executivo A. 

  

No início da disponibilização da Internet comercial no Brasil (COMITÊ GESTOR DA 

INTERNET NO BRASIL, 1995) 31, a página do banco na Internet já apresentava 

várias funcionalidades como atividades de banco comercial, de leilões eletrônicos, 

de venda de imóveis e de turismo, entre outras atividades, demonstrando o 

ineditismo e pioneirismo do banco no país. (anexos B e C) 

                                                      
31 Não há uma data específica que determine o início da Internet comercial no Brasil. Foi um processo gradativo de migração de 
uma Internet estritamente acadêmica para outra mais ampla com participação das famílias, empresas e governos. O mês de abril 
de 1995 é tido como o início da Internet Comercial no Brasil pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (COMITÊ GESTOR DA 
INTERNET, 1995). (nota do autor) 
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Aproximadamente nos anos de 1996 e 1997 teve início a Fase 3 onde o chamado 

Projeto Internet foi formalmente criado. Com participantes ainda muito ligados à área 

de tecnologia do banco, este grupo teve a missão de expandir a participação do 

banco na Internet, disponibilizando uma gama cada vez maior de produtos e 

serviços.    

 

Estas três fases formaram a base para o que se tornou um divisor de águas na 

participação da Internet nas operações do banco. Conforme relatou o executivo C, 

no final de 1997 o Banco do Brasil ocupava a sexta colocação entre os bancos que 

operavam na Internet e desejava reverter este processo.  

 

Em 1998 teve início a Fase 4 a partir de uma reunião no banco onde de acordo com 

o executivo E teria sido utilizada a expressão “precisamos radicalizar na Internet”, no 

sentido de que o banco precisava finalmente abraçar o Internet Banking de forma 

definitiva e parar de tratar o canal como apenas algo alternativo. 

 

Foi então criada o que se tornou uma equipe de alto desempenho com cerca de 25 

colaboradores diretos, focada exclusivamente em remodelar o projeto de Internet 

Banking do Banco do Brasil. Em uma primeira etapa, que deveria ser concluída até o 

ano 2000, o objetivo era igualar a operação na Internet às dos demais bancos e a 

partir de 2001, superá-los. 

 

Este projeto recebeu o nome de BB Internet e segundo o executivo E era dividido 

em três grandes áreas, a saber, banco eletrônico, tecnologia e alianças e parcerias 

estratégicas, cada qual formada por um grupo selecionado de colaboradores 

subordinados a um líder, sendo os três líderes subordinados a um executivo de 

negócios não originário da área de tecnologia. 
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À área de banco eletrônico cabia a responsabilidade de viabilizar a disponibilização 

do máximo de produtos e serviços bancários na Internet. Para isto contavam com a 

área de tecnologia, que deveria desenvolver os sistemas para viabilizar esta tarefa. 

O braço de alianças e parcerias estratégicas tinha por missão propor novos modelos 

de negócio para ser conduzido na Internet, como também estabelecer parcerias para 

viabilizar a operação do banco na Internet. 

 

Deste processo surgiu, por exemplo, um programa de parcerias com provedores de 

acesso à Internet com o intuito de reduzir o custo de conexão para os clientes do 

banco. Ao reduzir o custo para o usuário reduzia-se também uma barreira de acesso 

que era o fato do cliente ter que pagar para utilizar os serviços do banco. 

 

Outro projeto de sucesso desenvolvido por este grupo foi a parceria com fabricantes 

de computadores para viabilizar a aquisição de máquinas de boa qualidade, aptas 

para o acesso à Internet, com custo reduzido e financiadas com juros especiais pelo 

banco. Desta forma o banco incentivou o aumento da base de usuários. 

 

Mais um exemplo criativo foi a premiação dos clientes que mais utilizassem os 

serviços do banco pela Internet. Ao emitir um extrato ou realizar uma transferência 

bancária os clientes acumulavam pontos seriam convertidos em benefícios. 

 

Ao ter atingido o objetivo de superar a concorrência em um projeto bem conduzido 

com a duração aproximada de dois anos, o grupo foi atomizado tendo seus 

membros sido convidados a atuar em departamentos distintos. Esta foi a Fase 5, 

quando aquele conhecimento e a experiência acumulada por aqueles profissionais 

deveria a partir de agora contaminar no sentido positivo da palavra, toda a 

organização. 
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A Fase 5 pode ser caracterizada pelo esforço da organização de abraçar a Internet 

por inteira, fazer com que todos os milhares de funcionários pensem em Internet ao 

desenvolverem seu trabalho. Assim ao criar um novo produto ou serviço financeiro, 

ao elaborar uma peça de propaganda ou ao realizar investimentos nas mais diversas 

áreas a Internet passa a fazer parte do dia-a-dia das decisões, não ficando mais 

restrita a um pequeno grupo de especialistas que fantasticamente conduziram o 

banco à liderança do segmento (Esquema 18). 

 

Atualmente o Banco do Brasil vive a Fase 6 ao criar uma área denominada Gestão 

Integrada de Canais. Como o nome expressa, a função desta equipe é adequar 

produtos e serviços para cada um dos canais utilizados pela instituição, bem como 

procurar formas e sistemas que permitam a integração dos diversos canais do 

banco. Assim um cliente poderá ser atendido por qualquer um dos canais 

disponibilizados, ou ainda, por um conjunto deles como no lançamento do produto 

Saque Sem. 

 

Este produto mescla a telefonia celular com a Internet e os terminais de auto-

atendimento, os TAA no jargão interno da instituição, popularmente conhecidos por 

ATM, sigla em inglês para máquina de caixa automático. 

 

Mas uma longa trajetória como esta não é construída somente com histórias de 

sucesso. Para citar uma iniciativa que posteriormente foi descontinuada os 

executivos E, H e J informaram que o banco criou um shopping para favorecer as 

vendas por comércio eletrônico, o BB Shopping. Entretanto as lojas de comércio 

eletrônico preferiram não se associar a shopping centers virtuais e passaram a 

caminhar de forma independente. Esta iniciativa foi interrompida logo no início. 
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Esquema 18 – Evolução do projeto de Internet Banking do Banco do Brasil 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

6.1. Análise do Caso 

 

O Modelo de Análise Integrada proposto (Esquema 16), principal contribuição desta 

pesquisa, busca apresentar um modelo completo de análise que auxilie na 

interpretação e compreensão de fenômenos semelhantes ao experimentado pela 

instituição abordada. Pretende atingir seu objetivo ao combinar harmonicamente seis 

teorias utilizadas nos estudos organizacionais e sistemas de informação, 

coordenadas pela análise dos direcionadores de mercado. 

 

As categorias foram elaboradas tendo por base as seis teorias empregadas no 

Modelo de Análise Integrada proposto. Para Miles e Huberman (1994), o próprio 
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processo de categorização já é parte da análise do caso e basicamente pode 

apresentar duas abordagens, a indutiva e a dedutiva.  

 

A abordagem indutiva parte da análise dos dados para estabelecer as categorias e a 

dedutiva segue o caminho contrário, parte de categorias pré-estabelecidas para 

analisar os dados (POINT; FOURBOUL, 2006). Considerando que nesta pesquisa o 

objetivo foi validar ou não um modelo de análise com base em um estudo de caso, 

foi escolhida a abordagem dedutiva. Desta forma as categorias foram estabelecidas 

anteriormente à análise dos dados.  

 

Considerando que esta pesquisa propôs um Modelo de Análise Integrada baseado 

em seis teorias principais e que o estudo de caso visa validar ou não este modelo, 

foi necessário considerar as teorias em sentido amplo, ou seja, não foi validada cada 

uma das características de cada categoria. As teorias foram consideradas de forma 

agregada.  

 

Ao analisar a Teoria da Estratégia Competitiva, por exemplo, poder-se-ia avaliar 

individualmente características relacionadas à ameaça de novos entrantes, de 

produtos substitutos, ao poder de negociação de fornecedores, de compradores, ou 

ainda questões relacionadas à rivalidade entre competidores existentes, mas 

escaparia ao escopo deste trabalho. Portanto ao se fazer referência a uma das 

teorias esta está sendo considerada com todas as suas características (Quadro 8). 

CATEGORIAS ABORDAGEM PRINCIPAIS AUTORES 

Capacidade 
Absortiva 

Habilidade que uma organização possui de 
identificar conhecimento técnico e científico 
disponível no ambiente no qual está inserida, 
internalizar e assimilar este conhecimento a 
ponto de aprimorar seus produtos e serviços 

Cohen; Levinthal (1990) 

Mowery; Oxley; Silverman 
(1996) 

Zahra; George (2002) 

Van Den Bosch; Volberda; 
De Boer, (1999) 
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CATEGORIAS ABORDAGEM PRINCIPAIS AUTORES 

Estratégia 
Competitiva 

O nível de competição em um determinado 
ramo da economia pode ser avaliado com a 
análise de cinco forças principais. A ocorrência 
simultânea destas cinco forças determina em 
última análise o nível de lucratividade de uma 
organização em determinada indústria e a 
atratividade do próprio ramo 

Porter (1979) 

Capacidades 
Dinâmicas 

Capacidade dinâmica refere-se à habilidade de 
uma organização em integrar, construir e 
reconfigurar suas competências internas e 
externas para competir e sobreviver, como 
também analisar suas fontes e métodos para 
criar e capturar valor em ambientes onde 
ocorrem rápidas mudanças na base tecnológica 

Teece; Pisano; Shuen, 
(1997) 

Eisenhardt; Martin (2000) 

Barney (1986,1991) 

Institucional 

As organizações tendem a seguir um processo 
de legitimação social sem a qual sua 
sobrevivência estaria ameaçada. Esta 
legitimação ocorre em grande parte devido a 
pressões isomórficas exercidas por agentes 
presentes no ambiente institucional 

Selznick (1966) 

Tolbert; Zucker (1994) 

DiMaggio; Powell (1983) 

Scott (1987, 2001) 

Tecnologia-
Organização-

Ambiente 

Adequado ao estudo da implementação de 
inovações tecnológicas pelas organizações, 
analisa três principais aspectos deste processo 
como o contexto tecnológico, organizacional e 
ambiental 

Tornatzky; Fleischer,  
(1990) 

Rogers (2003) 

Aglomeração 

Em várias situações a decisão a ser tomada por 
um agente é diretamente influenciada pelas 
decisões tomadas anteriormente por outros 
agentes 

Gimeno et al (2005) 

Gul; Lundholm (1995) 

Direcionadores e 
Dimensões do uso 

de TI 

Importância para a organização ter a 
capacidade integrada de entrega alinhada com 
os objetivos corporativos. O estabelecimento de 
uma política incorreta no nível corporativo leva 
a organização a ter um desempenho 
inadequado. 

Albertin (2000) 

Albertin; Albertin 
(2005,2009) 

Quadro 8 – Teorias, abordagens e principais autores  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para verificar a validade do modelo proposto, foram identificadas afirmações e 

evidências nas entrevistas realizadas, informações estas classificadas (Quadro 9) de 

acordo com as categorias estabelecidas no Quadro 8. 

 



 

  

124 

CATEGORIAS EVIDÊNCIA TEXTUAL 

Executivo A - Em 1994 a Internet estava presente no ambiente universitário. 
As universidades começavam a criar facilidades pra gente participar. Teve o 
lançamento da Embratel com o canal de 64kpbs, que era X25 na época, e aí 
a gente começa a poder ligar e interligar a BBS na Internet. 

Executivo B – Nosso site era estático, não acessava nenhum banco de 
dados. Então pesquisamos muito e antes de partir para uma ferramenta de 
publicação de conteúdo e finalmente optamos por um desenvolvimento 
proprietário. 

Executivo E – A Internet, ela está mudando de papel, ela está com papel 
muito social, está bem claro isso hoje. Entramos pro Twitter com perfil e 
estamos abordando os nossos clientes que tem dúvidas no Twitter, que 
estão reclamando alguma coisa do banco. Estamos preocupados também 
com Redes Sociais, é uma coisa nova ainda. A tendência é que a gente 
entre em outras, Facebook, Orkut e a que vier porque muitas novas estão 
surgindo aí e não sabemos quais vão se consolidar. 

Executivo G - Sim, o banco é ou já foi seguidor de outros concorrentes 
quanto ao desenvolvimento de inovações principalmente em relação à 
Internet. É a lei do mercado. 

Executivo J – Com a aproximação do cartão de crédito com o celular já está 
vindo assim, já está transformando a possibilidade de você transacionar via 
SMS a um custo mais aceitável. 

Capacidade 
Absortiva 

Executivo J – Eu lembro que nós visitamos o ‘banco privado A’, tinha uma 
parede com não sei quantos micro computadores. Era assim, eu olhava para 
aquilo e pensava, gente, nosso negócio não tem chance de dar certo, porque 
nós nunca vamos ter esse negócio aqui. Se precisar ser assim nós não 
vamos fazer porque a cabeça da nossa tecnologia é mainframe. 

Executivo A - Construir a maior base de informações públicas sobre o Banco 
do Brasil, [...] para estimular o consumo dos serviços e ampliar nossa 
clientela. 

Executivo B - A gente tem muito este movimento, alguém lançou no iPhone e 
a gente tem que lançar também. Ou seja, eu coloco o número do meu cartão 
dentro do seu chip, mas continua sendo cartão. Eu faço o que eu sei fazer, 
você faz o que você sabe fazer e todo mundo ganha. 

Executivo C – Na época teve uma convergência de um Conselho Diretor que 
enxergou as perspectivas, conheceu o que os bancos no exterior estavam 
preparando para a Internet, e aquilo surgiu no campo de ameaças e 
oportunidades. 

Executivo C – Uma coisa que só tem no Brasil é ter terminais de auto-
atendimento próprios, separados. Cada banco tem o seu. Isso não faz 
sentido. No mundo inteiro o ATM é compartilhado.  

 

 

 

 

 

 

Estratégia 
Competitiva 

 

 

 

 

 

 
Executivo E – Acho que a redução de custos foi o maior embrião para isso.  
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CATEGORIAS EVIDÊNCIA TEXTUAL 

Executivo I - Evolução tecnológica, busca por eficiência e desenvolvimento 
do setor bancário brasileiro. 

Executivo J – Tinha um movimento da concorrência que mostrava que os 
nossos concorrentes já estavam estruturados e já disponibilizando esse 
serviço, esse canal, principalmente transacional. Tinha o Banco 1 que era 
um banco exclusivamente da Web. Tinha cartão virtual, o e-card. Então, 
tinha uma série de movimentos que já não eram mais factóides, eram fatos 
que estavam acontecendo. 

Executivo J – Tinha uma equipe de Banking, tinha uma equipe de estratégia, 
tinha uma equipe de marketing, tudo dentro de uma mesma equipe, eram 
umas 25 pessoas e esse grupo foi chamado de BB Internet. E aí a 
orientação era: vamos pegar esse ano de 2000 e vamos chegar onde estão 
os nossos concorrentes. 

 

Estratégia 
Competitiva 

Executivo J – A idéia era no primeiro ano, o ano de 2000, estar no mesmo 
nível de competição dos nossos concorrentes e no ano de 2001 dar o salto e 
ser líder nesse canal. Foi quando a gente escolheu colocar a web como um 
canal complementar. 

Executivo A – Uma coisa muito legal é que isto é uma concorrência. Então 
se você faz, o outro também faz, o outro também precisa ter porque vira um 
elemento de diferenciação. 

Executivo J – Uma segunda opção era fazer um trabalho forte de 
capacitação interna nas áreas de negócios porque naquele momento o 
banco era estruturado em unidades estratégicas de negócios e estava 
migrando com modelo de Pilar, pra organização de Pilar e a alternativa seria 
fazer um trabalho fora de capacitação das áreas que desenvolviam produtos 
e serviços junto com a área de tecnologia do banco. 

Executivo J – Eu costumo brincar assim, tem uma turma lá na sala de 
tecnologia que fica encontrando solução, eles só não sabem quais são os 
problemas, mas ele estão cheios de solução. Aí eles vem aqui dentro da 
área de negócios buscar o problema porque dizem que encaixa na solução 
que ele desenvolveu. Mais ou menos isso. A web lá em meados da década 
de 1994, 1995 quando a gente tinha lá essas duas transações que o 
‘Executivo A’ dava manutenção lá. Ele tinha uma solução, mas só que o 
problema dentro da corporação ainda não tinha aparecido. 

Capacidades 
Dinâmicas 

Executivo J – Para você ver como os nossos japoneses são melhores do que 
os dos outros. Nossos japonesinhos conseguiram transformar uma coisa que 
era visto como um empecilho, uma barreira, numa vantagem. Principalmente 
como ponto de vista de velocidade, de processamento, tempo de resposta e 
segurança. 

Executivo A - A Internet permitia situações completamente novas.  

Institucional 

 

 

Executivo B – Mas se você entra no auto-atendimento , não tem muita 
diferença, porque ele é muito regulamentado. Como esse movimento do 
DDA agora. Foi um movimento que todo mundo lançou junto, é um 
movimento coordenado em acordo com todos os bancos.  
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CATEGORIAS EVIDÊNCIA TEXTUAL 

Executivo B – Acabamos seguindo regulamentações do Banco Central. Tem 
muito de Ministério Público e PROCON. 

Executivo C - Atualmente você lança um novo produto e em menos de 30 
dias todo mundo já copiou. 

Executivo D – Pela lei de hoje e pelo Banco Central, o banco tem que estar 
na Internet, ele tem que fornecer algum serviço básico. Existe a exigência de 
questões principalmente de informações. Nem que seja para informações de 
tarifas, toda informação que envolve o bolso do cliente tem que estar na 
Internet também. 

Executivo G - Nesta área, tudo se copia. Daqui a alguns dias veremos outros 
bancos lançarem saque sem cartão. 

 

Institucional 

Executivo J - Entre os principais concorrentes do BB, ou seja, os grandes 
conglomerados financeiros que atuam no Brasil, não se percebe grandes 
diferenciais na oferta de canais transacionais e de relacionamento. Como 
quase tudo na indústria financeira, isto também é muito comoditizado. 

Executivo A – A gente percebeu nos outros bancos, que eles fizeram 
investimentos, esperavam por um sucesso, viram que não era, se 
recolheram. E com o lançamento das coisas do Banco do Brasil, a gente 
observou um redirecionamento do bancos. O que no início eles falavam que 
não era o jogo, agora, de repente, todo mundo começou a lançar também. 
Diferentemente das suas estratégias divulgadas. 

Executivo B – A Internet dentro do Banco ainda não é um pensamento cem 
por cento, tanto é que a gente ainda trata como um canal alternativo. 

Executivo D – No mobile os fatores que determinaram a abertura foram as 
tendências de mercado, pressões externas. 

Executivo G - Com o advento da Internet os Bancos viram a Internet como 
um fator de comodidade aos clientes. 

Executivo G - Não houve pressões do mercado, até porque fomos um dos 
bancos pioneiros. Foi um processo natural a partir de prospecções. 

Executivo H - O Banco do Brasil já não possui como benchmark bancos 
brasileiros quanto ao critério inovação. O comparativo encontra-se no 
mercado internacional. 

Executivo J – A decisão foi tomada a partir de uma série de inputs, de uma 
série de observações do ambiente. 

Tecnologia-
Organização-

Ambiente 

Executivo J – A gente monitora, a gente olha, acompanha, mas assim, temos 
uma rigidez muito grande com a utilização da marca do banco. 

Aglomeração 

 

Executivo B – Os outros players estão disponibilizando coisas novas e a 
gente também quer estar junto, também queremos disponibilizar ao mesmo 
tempo. 
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CATEGORIAS EVIDÊNCIA TEXTUAL 

Executivo E – Terminais de auto-atendimento naquela época era a grande 
sensação. 

Executivo H - Na véspera do ano 2000 recebemos a informação que um 
grande banco privado nacional iria desconectar seu serviço de Internet 
Banking para evitar problemas com o Bug do Milênio e potenciais ataques de 
hackers. Foi realizada uma reunião de última hora para decidir o que fazer.  

Aglomeração 

Executivo J – ‘Banco privado A e B’. Eles têm muito e nós não temos nada. 
Então nós precisamos fazer pelo menos o que eles fazem. É uma forma de a 
gente correr menos risco e dar tempo nesse mercado, desse mundo 
amadurecer um pouco mais pra gente poder depois tomar decisões mais 
perenes. E a gente está acompanhando este mercado e vai vendo o que é 
que quer. 

Executivo F - O canal Mobile possibilita a realização das transações mais 
utilizadas pelo cliente, dispensando-o do comparecimento às agências e 
terminais ATM. 

Executivo G - Com o advento da Internet os Bancos viram a Internet como 
um fator de comodidade aos clientes. 

Executivo H - A necessidade de aumentar a qualidade do atendimento do 
alto volume de clientes de varejo foi um fator que influenciou a abertura da 
operação na Internet. 

Executivo H - Qualidade do atendimento no tocante a privacidade e conforto 
do cliente para realizar suas transações é uma das principais diferenças 
entre a operação tradicional e a conduzida na Internet. 

Executivo I - Ser percebido como banco inovador, moderno e que oferece 
atendimento de conveniência para nossos clientes. 

Direcionadores e 
Dimensões do uso 

de TI 

Executivo J - A web apresentava potencial para se tornar um canal relevante 
nas preferências de uso dos consumidores. 

Quadro 9 – Categorização das respostas das entrevistas 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Entretanto os entrevistados não forneceram individualmente evidências para todas 

as teorias abordadas, exceto o executivo J.  

 

Este fato pode ser em decorrência da experiência profissional, área de atuação ou 

nível de envolvimento com o processo. Também há que se considerar que com o 
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executivo J foram realizados mais contatos como entrevista pessoal, por telefone e 

impressa, o que viabilizou a coleta de mais informações (Quadro 10). 

 

EXECUTIVO 
TEORIA 

A B C D E F G H I J 

Capacidade Absortiva 
X 

(1) 

X 

(1) 
  

X 

(1) 
 

X 

(1) 
  

X 

(2) 

Estratégia Competitiva 
X 

(1) 

X 

(1) 

X 

(2) 
 

X 

(1) 
   

X 

(1) 

X 

(3) 

Capacidades Dinâmicas 
X 

(1) 
        

X 

(3) 

Institucional 
X 

(1) 

X 

(2) 

X 

(1) 

X 

(1) 
  

X 

(1) 
  

X 

(1) 

Tecnologia-Organização-Ambiente 
X 

(1) 

X 

(1) 
 

X 

(1) 
  

X 

(2) 

X 

(1) 
 

X 

(2) 

Aglomeração 
 

 

X 

(1) 
  

X 

(1) 
  

X 

(1) 
 

X 

(1) 

Direcionadores e Dimensões do uso de TI 
 

 
    

X 

(1) 

X 

(1) 

X 

(1) 

X 

(1) 

X 

(1) 

Quadro 10 – Consolidação das respostas das entrevistas 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Número de evidências apresentado entre parênteses. 
 

Uma abordagem muito esclarecedora foi apresentada pelo executivo J ao ser 

indagado quanto ao comportamento do banco frente à adoção e implementação de 

inovações. Contrapondo uma visão pré-concebida de que inovação estaria 

associada à utilização e desenvolvimento de novas tecnologias e considerando que 

o banco não é uma empresa de tecnologia, mas sim de serviços financeiros, a 

tecnologia está em segundo plano, é apenas um meio para atingir os fins. Inovar 

está associado aos serviços financeiros e desta forma a inovação é tratada 

enquanto novos produtos financeiros como cédulas de crédito agrícola, derivativos, 

fundos de investimento, carteiras de empréstimo específicas entre outros.   
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7. Conclusão e Considerações Finais 

 

A análise do estudo de caso apresentou informações relevantes sobre o processo 

de aceitação de uma instituição, não somente quanto a investir em uma nova 

tecnologia, mas também em como alterar toda sua estrutura organizacional para 

assimilar e operacionalizar tal inovação. 

 

O Modelo de Análise Integrada proposto (Esquema 16) se mostrou adequado para 

analisar este tipo de fenômeno, pois o emprego isolado de qualquer das teorias 

integrantes do modelo se revelou pouco assertivo, insuficiente para contemplar 

todas as suas vertentes. 

 

O estudo de caso realizado validou o Modelo de Análise Integrada, pois foram 

encontradas evidências de acordo com as teorias utilizadas para validar o modelo.  

 

A seleção das teorias empregadas no modelo proposto e de sua relação com os 

direcionadores e dimensões do uso de tecnologia de informação decorreu da 

verificação de sua complementaridade para a compreensão do fenômeno de adoção 

e implementação de uma nova tecnologia por empresas do setor analisado, pois 

cada uma analisa e explica parte do fenômeno de forma independente com foco em 

características específicas. Não foram detectados conflitos entre as teorias e as 

eventuais áreas de interseção são desprezíveis para a condução da análise, 

portanto, não foram registrados pontos contrários ao emprego das teorias 

selecionadas em acordo com o modelo proposto. 
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A estrutura dos Direcionadores e Dimensões do uso de Tecnologia de Informação 

estabelece as diretrizes para o atendimento das necessidades dos usuários a partir 

da correta identificação dos chamados imperativos do mercado, coordenando o 

emprego das teorias utilizadas no modelo. Com a correta aplicação do modelo de 

análise proposto o pesquisador compreenderá o fenômeno a ser analisado por uma 

visão ampla e abrangente, mantendo como foco os ambientes interno e externo, de 

grande relevância para a análise. 

 

Compreender o que ocorre no ambiente externo em relação ao conhecimento 

técnico e científico com o intuito de absorver ou incorporar capacidades e 

conhecimentos necessários para garantir a sobrevivência da organização e é a 

abordagem da Teoria da Capacidade Absortiva em nossa análise. Não sendo 

suficiente para explicar os investimentos direcionados para o Internet Banking a 

Teoria de Estratégia e Concepções de Competição agrega à análise ao considerar 

as forças exercidas pela concorrência, inclusive influenciando diretamente o nível de 

lucratividade de um determinado ramo da economia. 

 

Ao incorporar a Teoria das Capacidades Dinâmicas, o modelo passou a explicar a 

importância da capacidade de adaptação das organizações. Com a Teoria 

Institucional o modelo proposto ao apresentar o fenômeno da busca da legitimação 

social por parte das empresas, submetendo-as a um processo de isomorfismo que 

as torna semelhantes sob diversos aspectos. 

 

Para atingir um nível de maturação e capacidade de explicação de fenômenos com 

estas características, o emprego da estrutura da Tecnologia-Organização-Ambiente 

se mostrou muito interessante, leve e independente ao levar em consideração uma 

análise dos ambientes externo e interno. Mas a influência das decisões de outros 

agentes, em especial dos concorrentes diretos, sobre as decisões tomadas pela 



 

  

131 

organização objeto do estudo não era detectada pelas teorias até então arroladas 

sendo necessário agregar a análise da Aglomeração para complementar o modelo e 

aumentar sua robustez. 

 

A principal contribuição deste estudo foi a proposição de um novo Modelo de Análise 

Integrada (Esquema 16) que integra seis teorias dos estudos organizacionais e 

sistemas de informação, alinhadas pela estrutura dos direcionadores de mercado.  

 

O Modelo de Análise Integrada auxilia a compreensão de fenômenos estruturais em 

momentos de alterações substanciais no campo tecnológico e poderia ser utilizado 

no intuito de explorar ou identificar tendências a partir da compreensão de 

alterações nos ambientes interno e externo das organizações.  

 

Considerando que o setor financeiro é essencialmente institucionalizado e 

normatizado, o emprego do Modelo de Análise Integrada poderá auxiliar na 

compreensão deste mesmo fenômeno em outras instituições financeiras, auxiliando 

inclusive no diagnóstico e identificação de problemas decorrentes da adoção de 

novas tecnologias por estas organizações. 

 

 

7.1. Limitações deste Estudo 

 

Esta pesquisa teve por foco os bancos comerciais de varejo no Brasil e estudo de 

caso único, o que foi uma limitação ao não se comparar os diversos bancos 

nacionais ou mesmo comparar o mercado nacional com o de outros países. 
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Devido às restrições de tempo e orçamento naturalmente impostas pelos cursos de 

doutoramento, não foi possível realizar uma pesquisa ampla com uma amostra mais 

significativa de instituições bancárias nacionais e internacionais com um número 

elevado de executivos.  

 

Por último, uma das restrições encontradas durante a realização da pesquisa foi o 

fato de alguns profissionais com importante atuação na época do desenvolvimento 

do projeto de Internet Banking do banco já estarem aposentados ou haviam deixado 

o banco para trabalhar em outras organizações, dificultando o acesso. 

 

 

7.2. Sugestões para Estudos Futuros 

 

A análise do mercado global comparando as operações dos bancos na Internet entre 

países desenvolvidos, em desenvolvimento e sub-desenvolvidos poderia gerar 

resultados interessantes.  

 

Poder-se-ia realizar uma pesquisa no mercado nacional comparando as operações 

de bancos comerciais com bancos de investimento e corretoras de valores 

mobiliários com o intuito de se detectar comportamentos diferentes frente a 

tecnologia. 

 

A realização de pesquisa semelhante durante a fase de adoção de uma nova 

tecnologia pelas organizações poderia também ser objeto de estudo futuro. Registrar 
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e analisar o ex ante comparativamente ao ex post facto da adoção de uma 

tecnologia e o intercurso inerente ao processo deve constituir campo fértil para a 

pesquisa acadêmica.   

 

O Modelo de Análise Integrada proposto foi baseado em seis teorias principais e 

considerou as teorias de forma integrada, não observando suas características 

individuais. Estudos futuros poderiam aplicar o Modelo de Análise Integrada em 

outros ramos da economia levando a análise a um nível maior de profundidade, 

procurando validar cada uma das características das teorias consideradas. 

 

Outrossim, o Modelo de Análise Integrada poderia ser ampliado com a inclusão de 

outras teorias, como a Teoria do Custo da Transação ou mesmo a Teoria da 

Agência. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

ATM Sigla em inglês para automatic teller machine, em português é 
o caixa automático para realização de operações bancárias. 

Benchmark Referência, algo que é tido como modelo a ser referenciado. 

Bug do Milênio 

Foi o termo utilizado para se referenciar a um problema técnico 
previsto para ocorrer em todos os sistemas computacionais do 
mundo que utilizavam duas casas para definir o ano por 
ocasião da virada do século. Supunha-se que os 
computadores errariam cálculos ao confundir o ano 2000 com 
o ano 1900 ao considear apenas os dois últimos algarismos. 

desktop Computadores pessoais não portáteis usualmente utilizados 
em mesas de trabalho. 

ex ante Antes do evento citado. 

ex post facto Realizado após o evento citado. 

Internet banking 
Banco via Internet. Acesso aos serviços bancários através da 
Internet por computadores, telefones celulares, televisores de 
TV digital ou ainda por assistentes pessoais digitais. 

Mobile Banking 
Acesso à Internet através de um dispositivo móvel sem fio, que 
pode ser um aparelho de telefonia celular ou um assistente 
pessoal digital como os computadores de mão. 

Web Site 
Conjunto de páginas eletrônicas cujo acesso pode ser 
realizado através da Internet, usualmente com o protocolo de 
transferência de hipertexto (http)  
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ANEXO A – 50 Maiores Bancos e Consolidado do Sistema Financeiro 

 50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional 
Data-base: Setembro/2009 
Balancetes processados até: 01/12/2009 

  EM R$ MIL   

 Instituições Ativo Total 
Patrimônio 

Líquido 
Lucro 

Líquido Funcionários Agências 

1 BB                                                    669.904.747 33.682.510 1.979.275 121.730 4.992 

2 ITAÚ                                              592.845.394 49.763.907 2.269.048 111.128 3.764 

3 BRADESCO                                              428.911.224 39.277.715 1.818.937 79.355 3.426 

4 BNDES                                                 360.473.568 26.566.703 2.360.735 2.491 1 

5 CEF                                                   341.963.822 12.339.456 869.943 105.757 2.078 

6 SANTANDER                                             327.769.959 52.525.986 426.211 50.781 2.295 

7 HSBC                                                  107.986.023 5.831.561 93.736 28.019 892 

8 VOTORANTIM                                            89.895.911 7.001.908 92.622 1.179 19 

9 SAFRA                                                 65.255.178 4.668.350 193.062 4.612 101 

10 CITIBANK                                              44.242.297 4.776.630 -38.495 5.829 127 

11 BANRISUL                                              28.755.719 3.300.557 146.066 11.405 432 

12 CREDIT SUISSE                                         24.134.852 2.884.493 -53.986 57 2 

13 BNP PARIBAS                                           19.773.010 1.616.448 40.460 494 10 

14 UBS PACTUAL                                           18.103.490 2.973.475 245.118 695 5 

15 BNB                                                   16.904.678 2.029.542 123.468 12.595 183 

16 VOLKSWAGEN                                            15.299.908 1.538.801 17.750 502 1 

17 ALFA                                                  13.443.856 1.668.337 38.272 954 9 

18 DEUTSCHE                                              12.783.337 869.534 15.080 243 2 

19 FIBRA                                                 12.510.989 759.976 18.319 509 14 

20 JP MORGAN CHASE                                       11.963.547 1.491.507 6.323 383 5 

21 BBM                                                   10.530.515 751.305 -2.525 424 4 

22 BIC                                                   9.650.073 1.733.148 75.908 723 33 

23 PANAMERICANO                                          9.526.048 1.559.595 47.711 88 1 

24 BMG                                                   9.310.656 2.027.839 121.582 411 13 

25 BANESTES                                              9.277.010 662.891 29.776 3.420 130 

26 BANSICREDI                                            9.163.878 203.036 8.805 234 5 

27 BANCO GMAC                               8.645.955 1.065.115 39.361 266 1 

28 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE                                      8.300.172 1.192.426 -495 457 3 

29 BASA                                                  7.625.166 1.894.397 -36.605 3.703 105 

30 MERCANTIL DO BRASIL                                   7.526.978 575.840 7.423 3.438 148 

Nota: Apresentados apenas os 30 primeiros registros. 
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ANEXO B – Primeira versão do Internet Banking do Banco do Brasil 

 

 

 

Site do Banco do Brasil (1995, 1996) 
http://web.archive.org/web/19961123134554/http://bancobrasil.com.br/ 
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ANEXO C – Primeira versão do Internet Banking do Banco do Brasil  

 

 

Site do Banco do Brasil (1995, 1996) 
http://web.archive.org/web/19961123134951/bancobrasil.com.br/varejo/index.htm 
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ANEXO D – Segunda versão do Internet Banking do Banco do Brasil 

 

 

 

Site do Banco do Brasil (1997, 1998) 
http://web.archive.org/web/19970412181446/bancobrasil.com.br/framesbb.htm 
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ANEXO E – Terceira versão do Internet Banking do Banco do Brasil 

 

 

 

 

Site do Banco do Brasil (1998, 1999) 
http://web.archive.org/web/19990117060731/http://bancobrasil.com.br/ 
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ANEXO F – Quarta versão do Internet Banking do Banco do Brasil 

 

 

 

 

 

 

Site do Banco do Brasil (2000, 2007) 
http://web.archive.org/web/20000621010415/http://www1.bancobrasil.com.br/ 
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ANEXO G – Versão atual do Internet Banking do Banco do Brasil 

 

 

 

 

Site do Banco do Brasil (2010) 
http://www.bancodobrasil.com.br/ 
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ANEXO H – Alvará de criação do Banco do ‘Brazil’ em 12 / out / 1808 

 

Leis Históricas  

Alvará - de 12 de Outubro de 1808  

Crêa um Banco Nacional nesta Capital 

Eu o Principe Regente faço saber aos que este meu Alvará com força de lei virem, 
que, attendendo a não permittirem as actuaes circumstancias do Estado que o meu 
Real Erario possa realisar os fundos de que depende a manutenção da Monarchia e 
o bem commum dos meus fieis vassallos, sem as delongas que as diffentes partes, 
em que se acham, fazem necessarias para a sua effectiva entrada; a que os bilhetes 
dos direitos das Alfandegas tendo certos prazos nos seus pagamentos, ainda que 
sejam de um credito estabelecido, não são proprios para o pagamento de soldos, 
ordenados, juros e pensões que constituem os alimentos do corpo politico do 
Estado, os quaes devem ser pagos nos seus vencimentos em moeda corrente: e a 
que os obstaculos que a falta de gyro dos signos representativos dos valores poem 
ao commercio, devem quanto antes ser removidos, animando e promovendo as 
transacções mercantis dos negociantes desta e das mais praças dos meus dominios 
e senhorios com as estrangeiras: sou servido ordenar que nesta Capital se 
estabeleça um Banco Publico que, na fórma dos Estatutos que com esta baixam, 
assignados por D. Fernando José de Portugal, do meu Conselho de Estado, Ministro 
Assistente ao Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario e Secretario de 
Estado dos Negocios do Brazil, ponha em acção os computos estagnados assim em 
generos commerciaes, como em especies cunhadas; promova a industria nacional 
pelo gyro e combinação dos capitaes isolados, e facilite juntamente os meios e os 
recursos, de que as minhas rendas reaes e as publicas necessitarem para occorrer 
ás despezas do Estado. 

E querendo auxiliar um estabelecimento tão util e necessario ao bem commum e 
particular dos Povos que o Omnipotente confiou do meu zelo e paternal cuidado: 
determino que os saques dos fundos do meu Real Erario e as vendas dos generos 
privativos dos contractos e administrações da minha Real Fazenda, como são os 
diamantes, páo Brazil, o marfim e a urzella, se façam pela intervenção do referido 
Banco Nacional, vencendo sobre o seu liquido producto a commissão de dous por 
cento, além do premio do rebate dos escriptos da Alfandega, que, em virtude do 
meu Real Decreto de 5 de Setembro do corrente anno, fui servido mandar praticar 
pelo Erario Regio, para occorrer ao effectivo pagamento das despezas de trato 
successivo da minha Corôa que devem ser feitas em especies metallicas. 

E attendendo á utilidade que provém ao Estado e ao commercio do manejo seguro 
dos cabedaes e fundos do referido Banco, ordeno que logo que elle principiar as 
suas operações, se haja por extincto o Cofre do Deposito que havia nesta Cidade a 
cargo da Camara della; e determino que no sobredito Banco se faça todo e qualquer 
deposito judicial ou extrajudicial de prata, ouro, joias e dinheiro; e que o competente 
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conhecimento de receita passado peo Secretario da Junta do Banco e assignado 
pelo Administrador da competente caixa, tenha em Juizo e fora delle todo o valor e 
credito de effectivo e real deposito para se seguirem os termos que por minhas Leis 
se não devem praticar sem aquella clausula, solemnidade, ou certeza; recebendo o 
sobredito Banco o mesmo premio que no referido deposito da Cidade se descontava 
ás partes. E outrosim sou servido mandar que os emprestimos a juro da Lei, que 
pelo cofre dos Orphãos e administrações das Ordens Terceiras e Irmandades se 
faziam até agora a pessoas particulares, da publicação deste meu Alvará em diante 
se façam unicamente ao referido Banco, que deverá pagará vista nos prazos 
convencionados os capitaes, e nas épocas costumadas os juros competentes, 
debaixo de hypotheca dos fundos da sua caixa de reserva; distratando desde logo 
aquelles cofres as sommas que tiverem em mãos particulares ao referido juro, para 
entrarem immediatamente com ellas no sobredito Banco Publico debaixo das 
mesmas condições. 

Em todos os pagamentos que se fizerem á minha Real Fazenda, serão 
contemplados e recebidos como dinheiro os bilhetes do dito Banco Publico, 
pagaveis ao portador ou mostrador à vista; e da mesma fórma se distribuirão pelo 
Erario Régio nos pagamentos das despezas do Estado: e ordeno que os Membros 
da Junta do Banco e os Directores delle sejam contemplados pelos seus serviços 
com as remunerações estabelecidas para os Ministros e Officiaes da minha Real 
Fazenda, e Administração da Justiça, e gozem de todos os privilegios concedidos 
aos Deputados da Real Junta do Commercio. 

E este se cumprirá como nelle se contém. Pelo que mando á Mesa do Desembargo 
do Paço, e da Consciencia, e Ordens; Presidente de meu Real Erario e Conselho da 
Fazenda; Regedor da Casa de Supplicação do Brazil; Governador da Relação da 
Bahia; Governadores e Capitães Generaes; e mais Governadores do Brazil, e dos 
meus Dominios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Justiça e mais pessoas, a 
quem pertencer o conhecimento e execução deste Alvará, que o cumpram, guardem 
e façam inteiramente cumprir e guardar como nelle se contém, não obstante 
quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrario, por que 
todos e todas hei por derogadas para esse effeito sómente, como se delles fizesse 
expressa e individual menção, ficando aliás sempre em seu vigor; e este valerá 
como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passar, e que o 
seu effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo da Ordenação em 
contrario: registrando-se em todos logares, onde se costumam registrar semelhantes 
Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Outubro de 1808. 

PRINCIPE com guarda. 

D. Fernando José de Portugal. 

Alvará com força de Lei pelo qual Vossa Alteza Real ha por bem crear um Banco 
Nacional nesta Capital para animar o commercio, promovendo os interesses reaes e 
publicos; na fòrma que nelle se declara. 

Para Vossa Alteza Real ver. 
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João Alvares de Miranda Varejão o fez. 

Estatutos para o Banco Publico estabelecido em virt ude do Alvará de 12 de 
Outubro de 1808  

Art. I. Estabelecer-se-ha um Banco nesta Cidade do Rio de Janeiro, debaixo da 
denominação de Banco do Brazil, cujos fundos serão formados por acções; e o 
Banco poderá principiar o seu gyro, logo que haja em caixa cem acções. 

Art. II. A duração dos privilegios do referido Banco será por tempo de vinte annos; e 
findos estes, se poderá dissolver ou constituir novamente aquelle corpo, havendo-o 
Sua Alteza Real assim por bem. 

Art. III. Cada um dos accionistas do Banco, assim como não pòde ter utilidade 
alguma que não seja na razão da sua entrada, tambem não responderá por mais 
cousa alguma acima do valor della. 

Art. IV. O fundo capital do Banco será de 1.200:000$000, divididos em 1.200 acções 
de 1:000$000 cada uma. Porèm este fundo capital poder-se-ha augmentar para o 
futuro por via de novas acções. 

Art. V. E’ indifferente serem, ou não os accionistas nacionaes ou estrangeiros; e 
portanto toda e qualquer pessoa, que quizer entrar para a formação deste corpo 
moral o poderá fazer sem exclusão alguma, ficando unicamente obrigada a 
responder pela sua entrada. 

Art. VI. Toda a penhora ou execução assim fiscal, como civel, sobre acções do 
Banco será nulla e prohibida. 

I. No desconto mercantil de letras de cambio sacadas, ou aceitadas por negociantes 
de credito nacionaes ou estrangeiros. 

2. Na commissão dos computos que por conta de particulares, ou dos 
estabelecimentos publicos, arrecadar ou adiantar debaixo de seguras hypothecas. 

3. No deposito geral de toda e qualquer cousa de prata, ouro, diamantes ou dinheiro; 
recebendo, segundo o valor do deposito, ao tempo da entrega o competente premio. 

4. Na emissão de letras, ou bilhetes pagaveis ao portador à vista, ou a um certo 
prazo de tempo, com a necessaria cautela para que jámais estas letras, ou bilhetes 
deixem de ser pagos no acto da apresentação; sendo a menor quantia por que o 
Banco poderá emittir uma letra ou bilhete, a de 30$000. 

5. Na commissão dos saques por conta dos particulares, ou do Real Erario, afim de 
realisarem os fundos que tenham em paiz estrangeiro, ou nacional, remoto. 

6. Em receber toda a somma que se lhe offerecer a juro da lei, pagavel a certo prazo 
em bilhetes à vista, ou à ordem do portador ou mostrador. 
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7. Na commissão da venda dos generos privativos dos contractos e administrações 
reaes, quaes são os diamantes, páo brazil, marfim e urzella. 

8. No commerrcio das especies de ouro e prata que o Banco possa fazer, sem que 
se intrometta em outro algum ramo de commercio, ou de industria conhecido ou 
desconhecido, directo ou indirecto, estabelecido ou por estabelecer, que não esteja 
comprehendido no detalhe das operações que ficam referidas neste artigo. 

Art. VIII. Não poderá o Banco descontar, ou receber por commissão ou premio, os 
effeitos que provierem de operações que se possam julgar contrarias à segurança 
do Estado, assim como os de rigoroso contrabando, ou suppostos de transacções 
fantasticas e simuladas, sem valor real ou motivo entre as partes transactoras. 

Art. IX. A Assembléa geral do Banco será composta de 40 de seus maiores 
capitalistas; a Junta delle de 10; e a Directoria de quatro dos mais habeis dentre 
todos. Em cada anno elegerá a mesma Assembléa cinco novos Deputados da Junta 
e dous Directores; e os que sahirem destes empregos poderão ser reeleitos. 

Art. X. Os 40 dos maiores capitalistas, que hão de formar a Assembléa geral do 
Banco, devem ser Portuguezes; mas qualquer Portuguez que mostrar a necessaria 
procuração de um Estrangeiro que seja do numero dos maiores capitalistas, pòde 
represental-o e entrar na Assembléa geral; e no caso de haverem capitalistas de 
igual numero de acções, preferirão aquelles ou aquelle que pelos livros do Banco 
mostrar maior antiguidade na subscripção. 

Art. XI. Para que um Accionista tenha voto deliberativo nas sessões do Banco, há 
pelo menos de ter nelle o fundo capital de cinco acções; e quantas vezes tiver o dito 
computo, tantos votos terá na Assembléa geral; bem entendido que nunca o mesmo 
sujeito por qualquer motivo que seja, poderá ter mais de quatro votos; 
comprehendendo-se com um voto na dita Assembléa cada cinco accionistas de uma 
só acção, à vista da competente procuração feita a um dentre elles; de sorte que se 
dous unicamente formarem o dito numero do cinco acções, poderá um delles ter 
voto, apresentando a devida procuração. 

Art. XII. A Junta do Banco terá a seu cargo a administração dos fundos que o 
constituem. Os quatro Directores serão os Fiscaes das transacções e operações do 
Banco em geral: votarão em ultimo logar na Junta; e todas as decisões se farão pela 
pluralidade dos votos, os quaes no caso de empate serão decididos pela Assembléa 
geral. 

Art. XIII. A’ excepção da primeira nominata dos membros da Junta e da Directoria do 
Banco, que será feita pelo Principe Regente Nosso Senhor, todos os Deputados da 
Junta do Banco, e seus Directores serão depois nomeados pela Assembléa geral e 
confirmados por Diploma Regio, nomeando-se sempre para os ditos logares 
aquelles que forem sendo os proprietarios de maior numero de acções e excluindo-
se os que tiverem menor entrada para o fundo que constitue o Banco. 
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Art. XIV. A Assembléa geral se fará todos os annos no mez de Janeiro, afim de se 
conhecer das operações do Banco no anno antecedente, e prover sobre a 
nomeação dos membros da Junta e Directoria, segundo instituto for e razão houver. 

Art. XV. A Assembléa geral do Banco poderá ser convocada extraordinariamente 
pela Junta delle, quando ella tiver que propor sobre quaesquer modificações ou 
correcções, que se devam fazer nos seus Estatutos para utilidade dos Accionistas; 
ou quando a dita convocação lhe for proposta formalmente pelos Directores. 

Art. XVI. Cada um dos Deputados da Junta terá a administração de um ou mais 
ramos das transacções e operações do Banco, de que dará conta na Junta; à qual 
sempre servirá de Presidente por turno um dos Directores, sendo Relator geral das 
transacções e negocios do Banco o Director que houver servido de Presidente na 
antecendente sessão e assim successivamente. 

Art. XVII. Os Directores terão a seu cargo prover sobre a exacta observancia dos 
Estatutos do Banco; sobre a escripturação e contabilidade dos assumptos das suas 
transacções e operações e sobre o estado das Caixas e registros das emissões e 
vencimentos das letras a pagar e receber; sem comtudo terem voto deliberativo nas 
Administrações particulares de cada um dos ramos das especulações do Banco; 
havendo-o tão sómente em Junta, quando não servirem de Presidentes; pois que 
então neste logar só o terão para o desempate dos votos, não sendo estes dos 
Directores, porque neste caso a mesma decisão pertencerá à Assembléa geral. 

Art. XVIII. O dividendo das acções se pagará em cada semestre à vista pela Junta 
do Banco e pelos correspondentes della aos accionistas das Provincias, ou aos 
residentes nas praças dos Reinos Estrangeiros. 

Art. XIX. Do mesmo dividendo ficará sempre em um cofre de reserva a sexta parte 
do que tocar a cada acção para o preciso cummulado de fundos, do qual receberão 
annualmente os accionistas cinco por cento consolidados. 

Art. XX. Os ordenados dos empregados na Administração e Directoria do Banco, 
assim como os dividendos annuaes das acções, segundo o balanço demonstrativo 
della, serão estabelecidos pela Assembléa geral; e as despezas do expediente e 
laboratorio do Banco serão feitas em consequencia das determinações da Junta, 
sujeitas à approvação da mesma Assembléa que as poderá diminuir ou augmentar, 
como lhe parecer mais conveniente. 

Art. XXI. A Junta organisarà o plano do expediente e escripturação interior e exterior 
dos negocios do Banco, que apresentará à Assembléa geral para ser approvada. 

Art. XXII. Os actos judiciaes e extrajudiciaes, activos ou passivos, concernentes ao 
Banco, serão feitos e exercitados debaixo do nome generico da Assembléa geral do 
Banco Pela Junta delle. 

Art. XXIII. Os falsificadores de letras, bilhetes, cedulas, firmas ou mandatos do 
Banco serão castigados como os delinquentes de moeda falsa. 
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Art. XXIV. Os presentes Estatutos servirão de acto de união e sociedade entre os 
accionistas do Banco, e formarão a base do seu estabelecimento e responsabilidade 
para com o publico. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Outubro de 1808. - D. Fernando José de 
Portugal. 

______________________________________________ 

Fonte: BRASIL. Leis etc.  Colecção das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 
1891. p. 148 e 153. 
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ANEXO I – Lei de extinção do Banco do ‘Brazil’ em 23 / set / 1829 

 

Lei de 23 de Setembro de 1829  

Sobre a extincção do Banco do Brazil e mais disposições a elle tendentes 

 

Dom Pedro por Graça de Deus, e Unânime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos 
subditos, que a Assembléa Geral decretou, e Nós queremos a Lei seguinte: 

 Art. 1º. O Banco do Brazil, creado pela Lei de 12 de Outubro de 1808, 
continúa até o dia 11 de Dezembro do corrente anno, em que termina o prazo, que 
lhe concedêra a dita lei, começando porém desde já a sua liquidação. 

 Art. 2º. A assembléa geral do Banco com assitencia de um Procurador da 
Fazenda nomeado pelo Governo, e que terá os votos da lei, nomeará uma 
commissão de seus accionistas para proceder á prompta liquidação, verificação, e 
conclusão de todas as suas transacções activas, e passivas até a final divisão de 
seus interesses, dando outrosim as necessarias providencias para a prompta 
liquidação das Caixas filiaes da Bahia, e S. Paulo. 

 Art. 3º. O Governo nomeará uma outra commissão composta de tres 
membros, e lhes marcará as gratificações, que devem vencer, dando parte ao Corpo 
Legislativo. 

 Art. 4º. Será objecto commum destas commissões o inventario geral de todos 
os haveres do Banco, arrecadação de todos os torculos, chapas, e utensis da fabrica 
das notas da estampa actual, a liquidacao da divida do Governo, a verificação da 
caixa dos depositos publicos, e particulares, as transacções das caixas filiaes de S. 
Paulo e Bahia relacionadas com o Governo, e a verificação das notas em circulação, 
as quaes deverão ser substituídas por outras de novo, e melhor padrão. 

 Art. 5º. Para a assignatura destas notas a assembléa do Banco nomeará vinte 
de seus accionistas, e o Governo dez cidadãos, dos quaes assignarão cada uma 
das notas, dous por parte do Banco, e um por parte do Governo. A proporção que se 
forem assignando, as commissões farão a referida substituição, precedendo os 
necessários annuncios, e convites ao publico. Concluídos estes objectos cessará a 
commissão do Governo, e continuara a do Banco, nos assumptos de sua particular 
competencia.  

 Art. 6º. A emissão das notas novas, que não for unicamente feita, e applicada 
para este fim, será considerada crime de moeda falsa, e seus autores, e cumplices 
punidos com o rigor das penas, em direito estabelecidas contra tal delicto. Nas 
mesmas incorrem os que emittirem notas do velho padrão, que excedam os termos 
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marcados no art. 22 da lei de 15 de Novembro de 1827 e no Decreto de 4 de Julho 
de 1828, que muito deve ser attendido na operação da substituição. 

 Art. 7º. As duvidas, que se suscitarem entre as comissões do Governo, e do 
Banco nos objectos de commum attribuição, se forem de natureza administrativa, 
serão decididas pelo Governo, se de natureza contenciosa, definitivamente por 
arbitros. 

 Art. 8º. A nação afiança as actuaes notas do Banco do Brazil, emquanto não 
forem substituídas, e depois, as do novo padrão, para que possam circular, e ser 
recebidas, como moeda, nas estações publicas, que ora as recebem, até seu 
completo resgate. 

 Art. 9º. Dos fundos inventariados do Banco separar-se-ha o que constitue 
caixa de depósitos publicos, e particulares, nas espécies constantes de seus 
respectivos termos, para ser entregue ao depositário, que o Governo nomear, na 
fórma das leis existentes. 

 Art. 10. Liquidada a divida do Governo, se esta sobrepujar a emissão actual 
do Banco, já verificada pela operação do art. 5º., o Governo pagará este excesso ao 
Banco em apolices de renda consolidada, segundo a Lei de 15 de Novembro de 
1827, e pelo seu valor nominal. Se ao contrario a emissão circulante for maior do 
que a divida do Governo, a commissão do Banco extrahirá immediatamente da 
circulação o excesso deprehendido. 

 Art. 11. A nação se obriga ao pagamento das notas, que ficam na circulação, 
hypothecando-lhe todos os seus haveres, e rendas até sua final amortização. 

 Art. 12. Este pagamento será feito, resgatando, e queimando annualmente a 
quantia de cinco por cento do total das notas em circulação no acto de sua 
liquidação. O resgate será executado pela Caixa da Amortização, e as notas 
resgatadas serão carimbadas, e guardadas, para serem verificadas pela commissão 
instituída pelo art. 20, e depois queimadas. O Corpo Legislativo, segundo as 
circumstancias, poderá alterar o quantitativo deste resgate. 

 Art. 13. A Assembléa Geral Legislativa decretará impreterivelmente, á vista 
dos orçamentos, os fundos permanenetes, com que se ha de fazer o resgate do 
antigo antecedente, os quaes serão cobrados pelo Thesouro Publico, e logo 
transmittidos á Caixa da Amortização. 

 Art. 14. Estes fundos, e os do art. 18 não poderão ser distrahidos, nem por 
causa, ou pretexto algum aplicados a outro fim, ainda que se despexa publica, sob a 
pena imposta aos que dissipam os bens públicos. 

 Art. 15. Ficam desde já consignadas para este fim todas as propriedades 
nacionaes, que não forem precisas ao serviço da nação, devendo ser aforadas, ou 
vendidas, como melhor convier. 



 

  

169 

 Art. 16. O Ministro da Fazenda na proxima sessão dará conta á Assembléa 
Geral do estado destes bens, e ella decretará á vista deste quadro a porção que se 
deverá vender ou aforar. 

 Art. 17. O Governo fica autorizado para vender a metal dentro, ou fóra do 
Imperio, a somma em apolices, que necessária for para completar o emprestimo de 
seis mil contos de réis em notas do Banco, decretado pela Lei de 15 de Novembro 
de 1827, entendida pela Resolução de 20 de Agosto de 1828. 

 Art. 18. O producto deste empréstimo será entregue á Caixa da Amortização 
para ser todo applicado, desde logo, ao resgate dos bilhetes do Banco, havendo 
escripturação separada da dita caixa. O Commissario, ou Commissarios desta venda 
perceberão uma gratificação proposta pelo Governo, e approvada pela Assembléa 
Geral Legislativa.  

 Art. 19. O Governo pagará ao Banco o juro de seis por cento da divida que no 
acto da liquidação se verificar exceder a emissão circulante, a que fica responsável, 
conforme o art. 5º., contado da data em que expirar o dito Banco até o dia, em que 
elle saldar-se conforme o art. 10. 

 Art. 20. As commissões do Governo, e Banco submetterão ao Corpo 
Legislativo, logo que se ache reunido em sessão ordinaria, ou extraordinaria, o 
estado de seus respectivos trabalhos. A Camara dos Deputados instituirá no 
principio de cada sessão uma commissão de exame tirada do seu seio para verificar 
estes relatórios, e todas as operações e determinadas nesta Lei. A commissão do 
Governo dar-lhe-ha todos os mezes contas dos seus trabalhos, e este as fará 
publicar pela imprensa.  

 Art. 21. Emquanto não estiver liquidada a divida do Governo ao Banco, e 
existir a responsabilidade do mesmo Banco ás notas em circulação, que sómente 
cessa pela execução completa do art. 5º., não se poderá fazer dividendo de 
quaesquer de seus fundos apurados. Cessando porém a dita responsabilidade, 
deverá ter lugar o dividendo. 

 Art. 22. A commissão do Banco fica responsavel por qualquer desvio, ou 
emprego, que durante o tempo da sua administração fizer em beneficio seu, ou de 
qualquer das sommas que liquidar, o tiver a seu cargo. A infracção deste artigo fica 
sujeita ás penas do furto. 

 Art. 23. Annualmente durante a liquidação do Banco, se reunirá a assembléa 
geral delle para examinar, e fiscalisar a conducta dos seus commisssionados, 
podendo substituil-os em todo, ou em parte conforme merecerem. Será tambem 
convocada extraordinariamente, quando a commissão julgar necessário, para o que 
fica nesta parte prorogada a disposição relativa á lei de sua creação. 

 Art. 24. Ficam revogadas todas as leis, alvarás, ordens e mais resoluções em 
contrario. 
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 Mandamos por tanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e 
execução da referida Lei pertencer, a que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão 
inteiramente como nella se contém. O Secretario de Estados dos Negocios da 
Fazenda a faça cumprir, publicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 
vinte e tres dias do mez de Setembro do anno de mil oitocentos e vinte e nove, 
oitavo da Independencia e do Imperio.    

 IMPERADOR com rubrica e Guarda. 

______________________________________________ 

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Collecção das Leis do IMPÉRIO DO BRAZIL 
de 1829: Parte Primeira. Rio de Janeiro, Typographia Nacional, [1877?]. 

 

 


