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RESUMO

A indústria bancária sempre esteve na vanguarda ao usar tecnologias modernas e inovações
para conduzir seus negócios e vivencia agora a era das transformações digitais sofrendo os
impactos das disrupções em suas diversas linhas de negócio. Ao mesmo tempo que os bancos
lidam com as pressões do mercado e reguladores precisam agir rapidamente para se manterem
competitivos frente aos novos concorrentes que não são triviais e utilizam tecnologias digitais
para acessar mercados inteiros ou partes do negócio bancário, como é o caso das Fintechs
(Empresas de tecnologia que atuam no setor financeiro) e Big techs (Grandes empresas de
tecnologia), que representam risco eminente aos bancos e que podem acessar seus mercados
com grande velocidade e alto impacto, como é o caso do Google, Amazon, Facebook e Apple.
Os nativos digitais utilizam novas tecnologias e não possuem grandes legados como sistemas
antigos e agências físicas podem evoluir mais rapidamente no mundo digital. Estas
transformações aceleradas trazem grandes oportunidades e riscos ao modelo de negócio
bancário desafiando os fundamentos deste setor de onde emerge a necessidade de compreender
as relações entre as estratégias competitivas e de inovação que possuem alto potêncial de gerar
vantagem competitiva de alta relevância. O presente estudo analisa as relações entre as
estratégias competitivas e estratégias de inovação em grandes bancos privados. Neste contexto
a palavra relação se refere a influência, causalidade ou resultados organizacionais percebidos
pelos líderes da organização alvo da pesquisa. Para atingir os objetivos, foi realizado um estudo
de caso em uma grande organização privada da indústria bancária brasileira sendo esta um dos
maiores bancos da américa latina. Este estudo é o primeiro ao identificar os relacionamentos
existentes entre as estratégias competitivas e de inovação em uma grande organização da
indústria bancária considerando (1) identificar as estratégias competitivas e estratégias de
inovação adotadas pela organização alvo da pesquisa, (2) identificar as possíveis relações entre
as estratégias competitivas e estratégias de inovação, (3) identificar se, na percepção dos
executivos, os resultados desta relação contribuem para a obtenção de vantagem competitiva.
Os resultados foram satisfatórios e obtidos com o uso de metodologia qualitativa, suportada por
teorias amplamente estudadas, visão da indústria bancária do autor que atua em grandes bancos
na américa latina como executivo sênior nas áreas de tecnologia, inovação e negócios aliada a
sólida experiência e visão dos líderes da organização alvo da pesquisa.
Palavras-chave: Estratégias de Inovação, Estratégias Competitivas, Indústria Bancária,
Serviços Financeiros, Bancos privados.

ABSTRACT
The banking industry has always been at the forefront when using modern technologies and
innovations to conduct its business and now experiences the era of digital transformations
suffering the impacts of disruptions in its various lines of business. At the same time that banks
deal with market pressures and regulators need to act quickly to remain competitive against
new competitors that are not trivial and use digital technologies to access entire markets or parts
of the banking business, as is the case with Fintechs (Technology companies that operate in the
financial sector) and Big techs (Big technology companies), which represent imminent risk to
banks and that can access their markets with great speed and high impact, as is the case of
Google, Amazon, Facebook and Apple . Digital natives use new technologies and do not have
great legacies as old systems and physical agencies can evolve more quickly in the digital world.
These accelerated transformations bring great opportunities and risks to the banking business
model, challenging the fundamentals of this sector, from which emerges the need to understand
the relationships between competitive and innovation strategies that have high potential to
generate highly relevant competitive advantage. The present study analyzes the relationships
between competitive strategies and innovation strategies in large private banks. In this context,
the word relation refers to the influence, causality or organizational results perceived by the
leaders of the organization targeted by the research. To achieve the objectives, a case study was
carried out in a large private organization in the Brazilian banking industry, which is one of the
largest banks in Latin America. This study is the first to identify the existing relationships
between competitive and innovation strategies in a large organization in the banking industry
considering (1) to identify the competitive strategies and innovation strategies adopted by the
target organization of the research, (2) to identify the possible relationships between
competitive strategies and innovation strategies, (3) identify whether, in the perception of
executives, the results of this relationship contribute to obtaining competitive advantage. The
results obtained were satisfactory and obtained with the use of qualitative methodology,
supported by widely studied theories, view of the banking industry of the author who works in
large banks in Latin America as a senior executive in the areas of technology, innovation and
business combined with solid experience and vision of the leaders of the research target
organization.

Keywords: Innovation Strategies, Competitive Strategies, Banking Industry, Financial
Services, Private Banks.
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1

INTRODUÇÃO

Este capítulo abordará o contexto, a pergunta de pesquisa, os objetivos e as justificativas para
este trabalho.
1.1

Contexto

A competitividade entre os bancos é acirrada e importante por inúmeros fatores que vão desde
a eficiência na produção de bens e serviços, melhoria na qualidade dos produtos e serviços
financeiros até o crescimento econômico e o grau de inovação no setor.
A perspectiva empírica tem demonstrado que a competitividade entre os bancos influi
diretamente nas relações de troca relacionadas com desempenho, acesso à linhas de crédito e
acesso a financiamentos que determinada população pode usufruir, estabilidade e crescimento
de todo o ecossistema financeiro do país.
Em termos dos fatores que impulsionam a concorrência entre os bancos incumbentes é preciso
considerar características específicas de cada organização, como, por exemplo, sua capacidade
de articulação e execução de suas estratégias competitivas e estratégias de inovação,
considerando suas propriedades de rede que impactam diretamente em sua geração de negócios
(capacidade de atendimento, capacidade de distribuição física e digital de seus produtos e
serviços, uso de redes de informação, pessoas, cultura etc). Desafios externos são fatores
intrínsecos de alta relevância, como situação da economia, nível educacional da população,
comportamento dos clientes, nível de consolidação bancária, pressões do regulador,
transformação digital, disrupções em modelos tradicionais de negócio, novos desafiantes entre
outros fatores.
Adicionando fatores históricos, desde a crise financeira de 2008, os bancos vêm sofrendo
grandes pressões regulatórias, sobretudo para gestão do risco em suas operações financeiras e
que agora possuem maior grau de maturidade para lidar com estes desafios que são combinados
com os desafios da transformação digital dos negócios.
Atualmente, a digitalização dos serviços financeiros, possibilitada pela ampla disponibilidade
e adoção de tecnologias digitais, dispositivos inteligentes, computação em nuvem, utilização de
dados em grande escala, como exemplos que levaram a indústria bancária para outro nível de
competitividade, os bancos agora competem utilizando como principal arma suas capacidades
de repensar e reestruturar suas estratégias para competir e inovar.
As inovações podem emergir de diversas formas e lugares e, no setor bancário brasileiro, não é
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diferente, considerando-se por exemplo as últimas décadas onde os bancos não pouparam
esforços nem investimentos financeiros para transformar a forma como prestam serviços a seus
clientes. Globalmente, o setor finaneiro é o segundo setor que mais investe em tecnologia
ficando atrás somente do setor governamental. No Brasil, a composição dos dispêndios em
tecnologia do setor bancário é igual à do setor governamental (FEBRABAN, 2019). A mesma
pesquisa destaca ainda que os recursos investidos pelos bancos brasileiros são destinados
principalmente para que o consumidor tenha uma experiência melhor, considerando os canais
digitais, e destaca que a crescente importância do uso estratégico de dados colocou os
investimentos em Big Data Analytics no topo das priorizações, de modo que 80% dos bancos
estão focalizando: Inteligência Artificial (73%), Blockchain (67%), Robótica (60%) e Open
Banking/Marketplace (60%).
Esta nova realidade desafia os líderes do negócio e da tecnologia a repensarem as formas com
que aplicam a tecnologia e inovação em seus modelos de negócio, os obrigando a reconsiderar
suas estratégias para mudanças drásticas de mindset sobre estratégia de inovação de modelos
de negócios digitais (WEILL; WOERNER, 2015a).
De acordo com Pisano, 2015, as empresas, ao criarem estratégias de inovação, têm uma escolha
sobre o quanto se concentrar em inovação tecnológica e o quanto investir na inovação do
modelo de negócios.
Grande parte do acirramento competitivo dos grandes bancos se deve também às fintechs e
grandes empresas de tecnologia (Big techs) não bancárias (MEIRELLES, 2016); as fintechs,
bem como grandes empresas de tecnologia não bancárias em e-varejo, mída e outros setores,
podem explorar as oportunidades existentes no setor bancário. Adita-se à discussão ainda que
avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor enfraquecem a força
gravitacional que os bancos exercem sobre seus clientes.
A tecnologia está desafiando os fundamentos do setor financeiro, que é altamente regulado no
mundo todo (LEONG et al., 2017). Adicionando ao cenário descrito no setor bancário
brasileiro, a bancarização é um dos grandes desafios; há aproximadamente 45 Milhões de
pessoas sem acesso ao sistema financeiro nacional, e isto significa que, de cada três brasileiros,
um não possui conta bancária. Este grupo movimenta anualmente no país mais R$ 800 bilhões
(INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2019), e isto representa uma grande fonte de competitividade
entre os participantes do ecossistema financeiro. O mobile banking é uma das apostas dos
bancos para inovar e aumentar ainda mais a competitividade entre os bancos e buscar vencer
desafios como a bancarização. Ao utilizar os canais digitais como o mobile, o alcance dos
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bancos aumenta e aproveitam a tendência de mudança no perfil de uso dos clientes que agora
preferem os canais digitais.
Ao mesmo tempo que os bancos enfrentam o desafio da digitalização associada diretamente aos
canais digitais (FEBRABAN, 2019), há também o desafio de fazer melhor uso das agências
físicas (um dos legados dos grandes bancos) para aumentar o alcance infra estrutural ao oferecer
produtos e serviços financeiros aos usuários bancarizados ou não (LONIE; WAGENER, 2013;
YAWE; PRABHU, 2015). Notadamente agências físicas estão em declínio, pois os bancos
entendem que a medida que os canais digitais ganham força as agências se tornam centros de
custos e podem ser extintas ou serem transformadas em agências com serviços digitais ou
prestação de serviços específicos como vendas de produtos e serviços financeiros específicos,
além de serem utilizadas como centros de aconselhamento financeiro e informações
(SKINNER, 2018, p. 40).
Especificamente sobre as maiores oportunidades, sobretudo o Brasil apresenta grandes
ambições no setor de pagamentos, apresentando grandes oportunidades de diminuir o custo de
transação e modernizar todo o ecossistema de pagamentos no país, desbloqueando valores para
os usuários (CHAKRAVORTI; CHATURVEDI; MAZZOTTA, 2016). Meios de pagamento
no Brasil representam grandes oportunidades e riscos de disrupção para os grandes bancos
brasileiros, sendo este um dos setores de maior atuação de fintechs e novos bancos
(ABFINTECHS; PWC, 2018); 25% das fintechs brasileiras atuam no setor de pagamentos, o
que torna a competitividade neste setor ainda mais dependente de estratégias de inovações e
foco dos grandes bancos para alcançar os competidores. De outro lado, além de cumprir o papel
de garantidor da estabilidade da política monetária, o Banco Central do Brasil (BACEN)
também executa importante papel ao fomentar e promover inovações regulatórias, aumentando
ainda mais a competitividade no setor bancário brasileiro, por exemplo, com o lançamento da
Resolução n° 4.658 de 26 de Abril de 2018, com objetivo de regular os termos relativos à
segurança cibernética e requisitos de contratação de serviços em nuvem, trouxe para o cenário
outros fatores que os bancos precisam considerar para manter a competitividade nos negócios
e repensar suas estratégias de inovação.
Em Deloitte (2018a), descreve-se pontos ainda mais críticos a serem observados pelos bancos;
considerando as que a inovação é essencial para as estratégias competitivas, o estudo destaca 7
pilares que desafiam os bancos atualmente.
O primeiro pilar, “tecnologias exponenciais”, destaca o potêncial das tecnologias emergentes
como Inteligência artificial e computação em nuvem e que já estão transformando
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significativamente muitos aspectos do sistema bancário. O segundo pilar, “Ecossistema
financeiro”, observa que a crescente convergência da indústria de serviços financeiros, as
relações entre bancos, fintechs e big techs estão evoluindo rapidamente e que promover um
contexto de colaboração ainda é um desafio para os bancos.
O terceiro pilar, “Transformação digital”, relata que os bancos estão de fato direcionando os
esforços para digitalizar seus processos e pensando em longo prazo, destacando ainda que, à
medida em que o mundo se torna mais volátil, a mudança a ser conduzida pelas instituições
financeiras deve atingir o centro de sua estratégia para que possa se traduzir em um novo
modelo operacional. O quarto pilar, “Sinergia Tecnológica”, sugere que o sucesso dos bancos
em sua transformação digital dependerá principalmente de como a estratégia de tecnologia e
operações serão capazes de operar em conjunto com sistemas, plataformas, softwares,
ferramentas e infraestrutura e que a gestão de dados, centralização da infraestrutura e
Inteligência artificial são a base para esta abordagem.
O quinto pilar, “Talento para o futuro dos bancos”, coloca em contraposição a automação,
economia sob demanda, crowdsourcing e as mudanças demográficas já impactam a forma como
o trabalho é executado e destacam que em um contexto dominado por máquinas e de
conhecimento sem fronteiras torna-se valioso promover interdisciplinaridade, intuição,
criatividade, julgamento, persuasão e empatia.
O sexto pilar, “Riscos de uma nova era”, trata dos riscos relacionados com a aplicação de
algoritmos e inteligência artificial que desafiam os bancos a repensarem suas estratégias
considerando aspectos legais, éticos e de conformidade.
O sétimo pilar, “Serviços digitais”, sugere a integração entre canais físicos e digitais (Phygital),
e a reimaginação dos serviços bancários em seus espaços digitais e físicos através de tecnologias
cognitivas, integração de dados, criando uma dinâmica competitiva sustentável e dirigida de
forma autônoma em todo o setor.
Este cenário coloca em evidência a necessidade emergente de integrar as estratégias
competitivas e as estratégias de inovação nos grandes bancos com a finalidade de buscar
resultados mais alinhados com as emergências do setor.
Em perspectiva, a estratégia competitiva que mostra a orientação estratégica de negócios das
organizações em relação às condições ambientais externas que incluem concorrentes (AZIM;
HILMAN ABDULLAH; HASSAN GORONDUTSE, 2017). Em afirmação aos autores, as
estratégias em nível dos negócios das organizações, especialmente estratégia competitiva, são
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significativas na explicação de variações do lucro da empresa e em seu desempenho no longo
prazo (BEARD; DESS, 1981).
Porter (1980) afirma que, para uma organização ter sucesso, a mesma deve decidir como se
posicionar em um mercado competitivo ao mesmo tempo que a competição baseada em
inovação é a força motriz do desenvolvimento capitalista (SCHUMPETER, 1934).
A digitalização dos processos e serviços financeiros trouxe inúmeras possibilidades, sobretudo
pela ampla adoção, por parte dos usuário, de dispositivos inteligentes; mudanças drásticas das
expectativas dos clientes, o modelo computacional em nuvem, maior acessibilidade e
usabilidade de dados trouxeram disrupções sem precedentes para indústria financeira.
Com a chegada da evolução tecnológica, naturalmente, a transição da inovação para inovação
digital reformulou o cenário competitivo, quebrando as barreiras de entrada de novos
concorrentes do ponto de vista financeiro e tecnológico. Inicia-se a competição considerando
toda a indústria financeira ou partes dela (especialidades em serviços financeiros como, por
exemplo: pagamentos, gestão de riquezas, fundos de investimento, empréstimos) e os
competidores emergem de todas as indústrias.
Em Nuyens (2019) há evidências de que as fintechs e as tecnologias digitais são disruptores do
sistema bancário e que, ao mesmo tempo, podem trazer maiores riscos, como o aumento das
possibilidades de ataques cibernéticos, novos paradigmas para crimes de lavagem de dinheiro,
novas necessidades de proteger ainda mais os dados dos clientes, mas também abrem novas
possibilidades para que bancos e clientes possam usufruir das novas tecnologias e do momento
de transformação nos negócios
Considerando as diversas possibilidades combinatórias que este cenário traz, entendemos que
a indústria bancária está enfrentando grandes forças competitivas diretas e indiretas, de onde
emerge a necessidade de repensar e redesenhar relações entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação.
1.2

Pergunta de Pesquisa

Com base na exposição contextual, a pergunta de pesquisa é: Quais são as relações entre as
estratégias competitivas e estratégias de inovação na indústria bancária?
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1.3

Objetivos

O objetivo geral deste estudo é identificar as relações entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação na indústria bancária.
Os objetivos específicos são:
1 - Identificar as estratégias competitivas e estratégias de inovação adotadas pela organizaçãoalvo da pesquisa;
2 - Identificar as possíveis relações entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação;
3 - Identificar se, na percepção dos executivos, os resultados desta relação contribuem para a
obtenção de vantagem competitiva.
Área de desenvolvimento da pesquisa: Grandes bancos privados no Brasil.
1.4

Justificativa

Este trabalho se justifica por ser inédito, ao estudar as relações entre as estratégias competitivas
e as estratégias de inovação em grandes organizações. Esta pesquisa é dirigida para grandes
bancos brasileiros do setor privado, considerado o segmento de maior impacto econômico no
país. O Banco Central do Brasil classifica este segmento como S1, grupo dos bancos cujo porte
(exposição total/PIB) é igual ou superior a 10% do PIB, ou que exerçam atividade internacional
relevante (total de ativos no exterior superior a US$ 10 bilhões) (BACEN, 2017a). Este trabalho
também se justifica por se concentrar em uma indústria que destina altos investimentos em
tecnologia da informação, inovação, desenvolvimento de novos produtos e serviços sendo está
de alto valor desenvolvimentista em todos os países e participa de forma ativa dos ciclos
econômicos globalmente e, também, por ser uma das indústrias de maior competitividade e com
alto grau de rivalidade em seus setores. Os resultados obtidos ao estudar as relações entre as
estratégias competitivas e estratégias de inovação em uma das maiores organizações do setor
bancário latino americano, trouxeram contribuições relevantes ao relacionar do ponto de vista
da influência, causalidade ou resultados organizacionais as visões e experiências do autor e dos
executivos entrevistados com teorias seminais, amplamente estudadas por diversos autores.

19

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO
O referencial teórico a seguir apresenta os capítulos Estratégia, Inovação, TI & Digital, Setor
Bancário e Desenvolvimento teórico. No capítulo sobre estratégia estão contidos os tópicos
sobre estratégia e estratégia competitiva, no capítulo inovação são apresentados os tópicos
tipologia da inovação e processos de inovação nas organizações. No capítulo TI & Digital são
apresentados os tópicos Investimentos em Tecnologia da Informação, Uso da Tecnologia da
Informação, A Transição da Inovação para Inovação Digital; em seguida os Impactos das
Inovações Digitais nos Negócios. No capítulo Setor Bancário, apresenta-se os tópicos
Direcionadores da Inovação e seus subtópicos (Novas Expectativas dos Clientes, Novos
Modelos de Negócio, Pressões do Mercado e Reguladores, Novos Competidores).
Complementando-se o texto com foco no setor bancário, há o capítulo Estratégia dos Grandes
Bancos e, por fim, o capítulo destinado ao Desenvolvimento Teórico.
Figura 1 - Organização do Referencial Teórico

Fonte: Elaborado pelo autor

20

2.1

Estratégia

Estratégia representa um conceito multidimensional e há várias definições sobre estratégia ou
pensamento estratégico. O conceito de estratégia (strategos), inicialmente criado pelos gregos,
está ligado ao militarismo e representava a ação de comandar ou conduzir exércitos em tempos
de guerra, ou seja, um esforço de guerra (GINSBERG; VENKATRAMAN, 1985); ou ainda:
“plano de destruição de inimigos através do uso efetivo de recursos” (STEINER; MINER,
1977).
Estratégia também faz alusão aos tempos de guerra e aos comandos militares do general sob o
seu exército (GHEMAWAT, 2005).
Os autores Ghemawat (2005), Ginsberg, Venkatraman (1985), Steiner, Miner (1977)
apresentam visão conceitual similar ao conectar o termo estratégia com eventos relacionados à
guerra e comando que posteriormente evolui para visões no mundo corporativo e gestão de
negócios.
O termo e o conhecimento sobre a estratégia evolui para a gestão de negócios, conquistando
espaço acadêmico, empresarial, político e econômico (DESS; LUMPKIN; TAYLOR, 2004); é
provável que não seja possível definir exatamente o que estratégia signfica, mas gestores
precisam compreender de forma ordenada como pensar estrategicamente sobre a organização e
os mercados. São poucos os estudos que relacionam a estratégia como abordagem teórica e sua
aplicação prática nas organizações (PORTH, 2012).
Após a segunda guerra mundial, o tema estratégia passou a fazer parte da vida das empresas,
pois os setores indústriais apresentaram alto crescimento e precisavam obter direcionamentos
mais amplos (BRACKER, 1980). Este crescimento tornou os setores industriais mais
complexos e, ao mesmo tempo, implicou o crescimento da necessidade de gerir estratégias que
possibilitassem a superação dos obstáculos e desafios mercadológicos de curto, médio e longo
prazo (DESS; LUMPKIN; TAYLOR, 2004). Historicamente, a estratégia está relacionada com
antecipação de cenários e planos de ação a serem executados (SCHNAARS, 1998); dessa forma
há confusão entre estratégia e planejamento estratégico (PORTER, 1996).
Muitos autores, ao longo dos anos, tentaram definir estratégia. Barnard (1938), Mainardes,
Ferreira, Raposo (2014) definem que estratégia é o que importa para a eficácia da organização,
seja do ponto de vista externo ou interno. Drucker (1954) afirma que estratégia é uma análise
da situação atual e de mudanças, se necessárias, juntando-se a esta análise os recursos existentes
e os que precisam ser adquiridos. Cannon (1968) define que estratégia são as decisões com foco
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na realização de ações direcionadas, que são necessárias para que a empresa seja competitiva e
alcance os seus objetivos. Ackoff (1974) defende que estratégia está ligada aos objetivos de
longo prazo e os caminhos para conquistá-los e que afetam toda a organização. A estratégia tem
como objetivo principal preparar a organização para enfrentar o ambiente hostil da atualidade,
utilizando para isso competências, qualificações e recursos internos da empresa (DESS;
LUMPKIN; TAYLOR, 2004).
Nestes relatos notamos que o tema estratégia está ligado ao fato de ser necessária a execução e
não somente o pensamento isoladamente. Porter (1980) articula que estratégia é um conjunto
de ações ofensivas ou defensivas para criar melhor posicionamento estratégico em uma
determinada indústria para aumentar as chances de sucesso e de realizar maior lucratividade,
ou, ainda, estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou
desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente (PORTER, 1996).
Podemos afirmar que os conceitos sobre estratégia descritos pelos autores estão corretos, porém
com diversos caminhos – e notamos que o conceito estratégia é multidimensional, se tornando
uma combinação entre recursos, habilidades e oportunidades setoriais na qual uma organização
está inserida bem como as pressões e riscos inerentes aos seus propósitos (CANNON, 1968).
Considerando o cenário de competição entre organizações em suas indústrias, a estratégia
competitiva mostra a orientação estratégica de negócios das organizações em relação às
condições ambientais externas que incluem concorrentes e clientes (ABDULLAH et al., 2009;
DADZIE; WINSTON; DADZIE, 2012; HOSKISSON; HITT, 2011).
As estratégias em nível dos negócios das organizações, especialmente estratégia competitiva,
são significativas na explicação de variações do lucro da empresa e em seu desempenho no
longo prazo (BEARD; DESS, 1981).
A estratégia em si tem amplo alcance, engloba também o conceito de eficácia operacional,
porém, a eficácia não é a estratégia (PORTER, 1996); deste modo, a estratégia não é estática, o
que torna complexo seu entendimento conceitual (DESS; LUMPKIN; EISNER, 2008).
A matriz abaixo apresenta de forma sintética as visões dos diversos autores sobre estratégia,
que representa um conceito rico e diverso ao mesmo tempo com diversas aplicações.
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Tabela 1 – Estratégia (Conceitos e Visões)
Autor

Conceitos e Visões dos Diversos Autores

(GINSBERG; VENKATRAMAN, 1985)

“o

conceito

de

estratégia

“strategos”,

inicialmente criado pelos gregos, está ligado ao
militarismo e representava a ação de comandar ou
conduzir exércitos em tempos de guerra, ou seja,
um esforço de guerra...”
(STEINER; MINER, 1977).

“Estratégia representa um plano de destruição de
inimigos através do uso efetivo de recursos...”

(GHEMAWAT, 2005).

“Estratégia faz alusão aos tempos de guerra e aos
comandos militares do general sob o seu
exército...”

(DESS; LUMPKIN; TAYLOR, 2004)

“O termo e o conhecimento sobre a estratégia
evolui para a gestão de negócios, conquistando
espaço acadêmico, empresarial, político e
econômico...”
“É provável que não seja possível definir
exatamente o que estratégia signfica, mas
gestores

precisam

compreender

de

forma

ordenada como pensar estrategicamente sobre a
organização e os mercados...”
(PORTH, 2012)

“São poucos os estudos que relacionam a
estratégia como abordagem teórica e sua
aplicação prática nas organizações...”

(BRACKER, 1980)

“Após

a segunda guerra mundial, o tema

estratégia passou a fazer parte da vida das
empresas,

pois

os

setores

indústriais

apresentaram alto crescimento e precisavam
obter direcionamentos mais amplos...”
(DESS; LUMPKIN; TAYLOR, 2004)

“O crescimento dos setores indústriais, que se
tornaram mais complexos e, junto com eles, o
crescimento da necessidade de gerir estratégias
que possibilitassem a superação dos obstáculos e
desafios mercadológicos de curto, médio e longo
prazo...”
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“Historicamente, a estratégia está relacionada

(SCHNAARS, 1998)

com antecipação de cenários e planos de ação a
serem executados...”
“Pode haver confusão entre os conceitos de

(PORTER, 1996)

estratégia e planejamento estratégico...”

“Estratégia significa desempenhar atividades
diferentes

das

exercidas

pelos

rivais

ou

desempenhar as mesmas atividades de maneira
diferente...”

“A estratégia em si tem amplo alcance, engloba
também o conceito de eficácia operacional,
porém a eficácia não é a estratégia...”
(BARNARD,

1938;

MAINARDES; “Define que estratégia é o que importa para a

FERREIRA; RAPOSO, 2014)

eficácia da organização, seja do ponto de vista
externo ou interno...”

(DRUCKER, 1954)

“Estratégia é uma análise da situação atual e de
mudanças, se necessárias, juntando-se a esta
análise os recursos existentes e os que precisam
ser adquiridos...”

(CANNON, 1968)

“Estratégia são as decisões com foco na
realização de ações direcionadas, que são
necessárias para que a empresa seja competitiva
e alcance os seus objetivos...”

(ACKOFF, 1974)

“estratégia está ligada aos objetivos de longo
prazo e os caminhos para conquistá-los e que
afetam toda a organização...”

(DESS; LUMPKIN; TAYLOR, 2004)

“A estratégia tem como objetivo principal
preparar a organização para enfrentar o ambiente
hostil da atualidade, utilizando, para isso,
competências, qualificações e recursos internos
da empresa...”

(PORTER, 1980)

“estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou
defensivas para criar melhor posicionamento
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estratégico em uma determinada indústria, para
aumentar as chances de sucesso e maior
lucratividade...”
“combinação entre recursos, habilidades e

(CANNON, 1968)

oportunidades setoriais na qual uma organização
está inserida bem como as pressões e riscos que
está inserida e os propósitos que deseja
alcançar...”
(ABDULLAH

et

al.,

2009;

DADZIE; “estratégia competitiva mostra a orientação

WINSTON; DADZIE, 2012; HOSKISSON; estratégica de negócios das organizações em
HITT, 2011).

relação às condições ambientais externas que
incluem concorrentes e clientes...”
“As estratégias em nível dos negócios das

(BEARD; DESS, 1981)

organizações,

especialmente

estratégia

competitiva, são significativas na explicação de
variações do lucro da empresa e em seu
desempenho no longo prazo...”
(DESS; LUMPKIN; EISNER, 2008)

“A estratégia não é estática, o que torna complexo
seu entendimento conceitual...”

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos autores de cada citação.

A definição de estratégia em si não apresenta conceito único, sua compreensão é
multidimensional e aplicada ao pensamento estruturado objetivando de forma prática o sucesso
organizacional e neste contexto a estratégia se torna um recurso valioso para a competitividade
aumentando o potencial de a organização obter vantagem competitiva.
2.2

Estratégia Competitiva
Os rivais podem copiar facilmente suas melhorias em qualidade e eficiência.
Mas eles não podem copiar seu posicionamento estratégico - o que distingue
sua empresa de todo o resto (PORTER, 1996).

Porter (1996) sustenta que há inúmeras atividades que envolvem a configuração de um
posicionamento estratégico relativo à cadeia de valor (exemplo: processo de produção,
distribuição, logística, serviços) e são consideradas unidades básicas da estratégia competitiva
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que pode alavancar ou não o posicionamento competitivo da empresa e não do produto em seu
ambiente competitivo.
Porter destaca, ainda, que os processos podem trazer eficiência operacional, porém este pode
ser rapidamente imitado pelas organizações, o que traz um limite operacional de produtividade
para todas as empresas. Eficiência operacional não é estratégia (PORTER, 1996).
Figura 2 – Eficiência Operacional x Posicionamento Estratégico

Fonte: Porter (1996, p. 62).

Desta forma, Porter (1996) entende que somente o posicionamento estratégico pode alcançar
vantagem competitiva sustentável, preservando o que é “distinto” e isto significa realizar
atividades diferentes das dos concorrentes ou realizar atividades similares de forma diferente.
Porter (1996) destaca ainda que a essência da estratégia é escolher executar atividades de forma
diferente dos rivais e que o posicionamento pode ser baseado nos clientes e suas necessidades
ou na variedade dos produtos e serviços da companhia.
A competição em qualquer indústria é importante, pois ajuda a elevar os níveis de qualidade e
eficiência operacional, além de ter alto impacto na formação dos preços e grau de inovação.
Porter (1985) define que a concorrência está no cerne do sucesso ou fracasso das empresas e
que a concorrência determina a adequação das atividades de uma organização e contribui para
o seu desempenho e inovação; defende ainda que estratégia competitiva é a busca de um posição
competitiva favorável em um setor.
De acordo com Porter (1985), duas questões centrais estão na base da escolha da estratégia
competitiva: a primeira é a estrutura ou atratividade das indústrias em que determinada
organização atua, argumentando que algumas indústrias são mais lucrativas do que o outras.

26

Para o estrategista, é importante entender o que leva uma indústria a ser mais lucrativa do que
outras, pois isso define se o jogo que irá jogar é bom o bastante para a construção de uma
estratégia competitiva. A segunda questão central é sobre o posicionamento da empresa em sua
indústria, notando que as organizações podem participar dos mesmos setores, porém com níveis
de lucratividade diferentes e, neste caso, é preciso estruturar formas para não ficar abaixo da
média da indústria.
Porter considera parte essencial para a construção de uma estratégia competitiva a realização
da análise da indústria, considerando as cinco forças competitivas:
Figura 3 – As Cinco Forças Competitivas

Fonte: Porter (1985, p. 5).

Ao analisar as cinco forças competitivas descritas em Porter (1985), é definido que, dentre todas
as forças, a mais relevante é a rivalidade entre os competidores, que pode direcionar a tensão
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das demais forças; desta forma, podemos afirmar que quanto maior a rivalidade entre os
concorrentes maior será a tensão exercicida pelas outras forças.
Ao analisar as ameaças de novos entrantes de forma objetiva, novos entrantes trazem novas
capacidades, novos recursos e outros diferenciais competitivos e, se a entrada de novos
competidores for facilitada, isto desgasta os atrativos fundamentais do setor (exemplo: no caso
do setor bancário, as barreiras regulatórias e tecnológicas vêm caindo gradualmente para novos
entrantes, o que torna o setor bancário um pouco menos lucrativo, como em anos anteriores).
Quando a concorrência é por produtos ou serviços similares entre os competidores, certamente
haverá limitação nos lucros e nos preços, o que obriga os competidores a manterem níveis
aceitáveis de preços para ofertar aos clientes (exemplo: devido à grande similaridade dos
produtos bancários clássicos, como empréstimos, financiamentos, produtos de investimento,
conta corrente, poupança, os bancos são obrigados a manter uma média de preços aceitável para
ofertar aos seus clientes). No caso relativo aos fornecedores, caso estes tenham poder de
barganha, estes também podem diminuir a lucratividade, aumentando os preços dos insumos
necessários à produção (exemplo: fornecedores de tecnologia para o setor bancário). Os
compradores ou clientes podem ou não ter poder de barganha, o que também pode diminuir a
quantidade de lucro de determinadas organizações.
Segundo Porter (1985), o que vai determinar a intesidade total das cinco forças, ou seja, se uma
indústria é lucrativa ou medíocre, é a rivalidade entre os competidores. Conclui que cada uma
das forças possui determinantes estruturais que devem fazer parte da análise da indústria e são
a matéria prima para analisar qualquer indústria, conforme figura 3.
Podemos concluir que, ao analisar uma indústria, considerando para cada uma das cinco forças
suas variáveis determinantes, e caso estas sejam positivas ou seja nenhuma delas causa
desgastes para o setor (como era o caso dos grandes bancos no passado), podemos chamar esta
indústria de cinco estrelas, pois apresenta alto grau de lucratividade.
Porter destaca ainda que um regulador do setor pode anular as cinco forças competitivas, afirma
ainda que os setores podem mudar para pior ou para melhor e que as próprias organizações
podem alterar toda a estrutura do setor, destacando que uma companhia pode causar alterações
importantes quando afeta diretamente uma ou mais das cinco forças.
Porter recomenda que, ao entender as forças competitivas da indústria, é importante manter o
foco e atenção às forças mais significantes de cada setor, acompanhar os movimentos de
mudança em cada indústria de interesse e atentar à adoção de estratégias que podem ter efeito
contrário e que podem destruir o setor.
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Porter (1980) afirma que há três estratégias genéricas que ajudam as empresas a se manterem
competitivas e atingirem a performance desejada: produzir produtos ou serviços de menor custo
ou oferecer produtos ou serviços de menor preço (estratégia de baixo custo), ou direcionar
esforços investindo mais pesado em imagem, tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento
para obter diferenciais (estratégia da diferenciação), ou adotar a estratégia de foco na escolha
de um alvo restrito em que a firma atende necessidades especificas de um determinado grupo
ou segmento de clientes.
Figura 4 – Vantagem Estratégica

Fonte: Porter (1980).

Segundo Porter (1980), a liderança em custos é uma estratégia genérica muito utilizada pelas
empresas que pretendem ser produtoras de baixo custo em suas indústrias e caso a empresa atue
em muitos segmentos, esta amplitude geralmente é importante para sua vantagem em custos
permitindo que continue competitiva e lucrativa oferecendo produtos e serviços com baixo
custo e preços melhores (DADZIE; WINSTON; DADZIE, 2012; HENRY, 2018; HLAVACKA
et al., 2001; HOSKISSON; HITT, 2011; PORTER, 1985).
Já em uma estratégia de diferenciação, a organização opta em combinar seus processos e
recursos para produzir bens ou serviços que considere diferentes e que possam atender às
necessidades de clientes que estão em busca de inovações. Porter (1980) destaca ainda que as
empresas podem ficar presas no meio do caminho, buscando uma estratégia apropriada; desta
forma a estratégia de foco é baseada na escolha do escopo competitivo que pode ser
representado por um segmento em uma indústria onde há duas escolhas para o segmento
selecionado, estratégia de custo ou estratégia de diferenciação.
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A performance da organização é definida como o resultado combinado das estratégias e
recursos de sua implementação e, geralmente, as empresas avaliam seus resultados utilizando
métricas financeiras e não financeiras relacionadas a aspectos de qualidade e suas operaçõesfim (CHUN; KIM; LEE, 2015) – também defendido em Porter (1996).
A matriz abaixo apresenta de forma sintética a visão dos autores sobre estratégia competitiva,
cujo conceito é voltado para as organizações.

Tabela 2 - Estratégias Competitivas (Conceitos e Visões)
Autor

Conceitos e Visões dos Diversos Autores

(PORTER, 1996)

“Os rivais podem copiar facilmente suas
melhorias em qualidade e eficiência. Mas eles
não podem copiar seu posicionamento estratégico
– o que distingue sua empresa de todo o resto...”
“Há inúmeras atividades que envolvem a
configuração de um posicionamento estratégico e
são consideradas unidades básicas da estratégia
competitiva que pode alavancar ou não o
posicionamento competitivo da empresa e não do
produto em seu ambiente competitivo....”
“Processos podem trazer eficiência operacional,
porém estes podem ser rapidamente imitados
pelas organizações, o que traz um limite
operacional de produtividade para todas as
empresas.

Eficiência

operacional

não

é

estratégia...”
“A essência da estratégia é escolher executar
atividades de forma diferente da dos rivais, sendo
que o posicionamento pode ser baseado nos
clientes e suas necessidades ou na variedade dos
produtos e serviços da companhia...”
(PORTER, 1985)

“A concorrência está no cerne do sucesso ou
fracasso das empresas, sendo que a concorrência
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determina a adequação das atividades de uma
organização e contribui para o seu desempenho e
inovação;

defende

competitiva é

a

ainda

que

busca de

estratégia

uma

posição

competitiva favorável em um setor...”
“O que vai determinar a frequência total das cinco
forças, ou seja, se uma indústria é lucrativa ou
medíocre, é a rivalidade entre os competidores.
Conclui que cada uma das forças possui
determinantes estruturais que devem fazer parte
da análise da indústria e são a matéria-prima para
analisar qualquer indústria...”
(BOGERS; CHESBROUGH; MOEDAS, 2018; “Há três estratégias genéricas: Baixo custo,
DADZIE;

WINSTON;

DADZIE,

2012; diferenciação ou foco...”

HLAVACKA et al., 2001; HOSKISSON; HITT,
2011; PORTER, 1980, 1985)

“A liderança em custos é uma estratégia genérica
muito utilizada pelas empresas que pretendem ser
produtores de baixo custo em suas indústrias e
caso a empresa atue em muitos segmentos esta
amplitude geralmente é importante para sua
vantagem em custos permitindo que continue
competitiva e lucrativa oferecendo produtos e
serviços com baixo custo e preços melhores...”
“Já em uma estratégia de diferenciação, a
organização opta em combinar seus processos e
recursos para produzir bens ou serviços que
considere diferentes e que possa atender às
necessidades de clientes que estão em busca de
inovações...”

“As empresas podem ficar presas no meio do

caminho,

buscando

uma

estratégia

apropriada; desta forma a estratégia de foco é
baseada na escolha do escopo competitivo
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que pode ser representado por um segmento
em uma indústria onde há duas escolhas para
o segmento selecionado, estratégia de custo
ou estratégia de diferenciação...”
(CHUN; KIM; LEE, 2015; PORTER, 1996)

“A combinação das estratégias e recursos
implementados

são

os

responsáveis

pelos

resultados que incluem métricas financeiras e não
financeiras...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

É fundamental para a organização compreender com profundidade a indústria em que está
inserida e as cinco forças que orbitam em torno dela, compreender a intensidade da rivalidade
entre os principais competidores e, por fim, obter visão clara sobre a atratividade e lucratividade
do setor de atuação. Extremamente relevante é o posicionamento estratégico da organização
(liderança em custo, diferenciação ou foco), que será o principal direcionamento para a escolha
da melhor estratégia de inovação para competir objetivando vantagem competitiva relevante.
2.3

Inovação

A inovação, por sua vez, pode se referir a algo novo ou a uma alteração feita em um produto,
ideia ou campo existente, sendo que esta é uma palavra derivada do termo em Latim Innovare,
que significa “renovar ou transformar algo em novo” (BESSANT, 2003); pode-se dizer que o
primeiro telefone foi uma invenção, o primeiro celular, uma invenção ou uma inovação, e o
primeiro smartphone, uma inovação. É decisiva a inovação para a competir, e o desempenho
está no cerne da competitividade das empresas (O’SULLIVAN; DOOLEY, 2009) – conceito
reforçado por Hõbe e Alas (2016), que argumentam que inovação se dá na forma de novos
produtos, serviços, processos (incluindo inovação em processos de produção ou processos de
entrega) ou mudanças no modelo de negócios que são percebidas como novas pelos serviços
financeiros empresa ou unidade de negócios em questão.
Inovação é uma grande área de interesse para os meios acadêmicos e profissionais e atrai as
atenções de todas as indústrias; as inovações, por sua vez, podem ser referir a algo novo ou uma
alteração feita em um produto, ideia ou área do conhecimento existentes e está relacionada com
a criatividade.
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Criatividade é considerada uma das capacidades destacadas para os profissionais deste século.
Sem criatividade não se alcança inovação (KOTLER, 2011).
Pesquisadores de diferentes ramos usam diferentes abordagens para criar inovação para
aplicações diretas em produtos, processos e mercados, sendo que os resultados do processo de
inovação são influenciados por como as organizações percebem e/ou definem o conceito de
inovação.
Indústrias no mundo todo entendem que, para se manterem competitivas, é crucial ter a
habilidade de desenvolver novas ideias aplicadas ao mercado em que atuam; sendo assim, o ato
de inovar se tornou prioridade para todas as organizações (TIDD; BESSANT, 2018).
Desta forma, entendemos que inovação possui aspectos diversos, sendo um fenômeno que pode
ser considerado de natureza multidimensional e seu uso se dá em níveis específicos em
indivíduos, equipes/projetos ou organizações (DRUCKER, 2000), ou mesmo sobre a
intensidade da inovação (BOONE, 2001) ou, simplesmente, como sendo uma função básica de
uma organização (DRUCKER, 2000).
Schumpeter (1934) concebe inovação como destruição criativa capaz de desenvolver novas
combinações produtivas com o consequente abandono de práticas antigas e obsoletas.
Como conceituação geral, nota-se (SCHUMPETER, 1934) que o fato de dar novos usos e ou
combinar processos, produtos e serviços pode ser uma inovação. Não há dúvidas de que
Schumpeter entregou ideias importantes sobre inovação ao abordar inovação como fonte de
mudança econômica (CHARTRAND, 2002; SCHUMPETER, 1928, 1947) ou contribuições
sobre inovações tecnológicas (referindo-se à grupos de inovação tecnológica), como fonte de
ciclos de negócio (SCHUMPETER, 1939). Para Schumpeter, a inovação pode significar cinco
conceitos: (1) a introdução de um novo bem; (2) introdução de uma nova forma de produzir;
(3) abertura de um novo mercado; (4) a conquista de uma nova fonte de suprimentos de
matérias-primas ou produtos; e (5) a implementação de uma nova forma de organização.
A inovação tecnológica foi definida como uma nova combinação de meios de produção, ou
seja, como uma mudança nos fatores de produção (cadeia de valor) para produzir produtos
(SCHUMPETER, 1939).
A intensa competitividade global com foco no novo e o desenvolvimento tecnológico fizeram
da inovação uma fonte de vantagem competitiva sobretudo no contexto organizacional onde
inovação é entendida como a principal forma de modernização nas organizações.
Inovar é reconhecidamente um fator-chave para obtenção de vantagem competitiva empresarial
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(HALL, 1993). Do ponto de vista global, a Inovação nas organizações compreende o
desenvolvimento e a implementação de novos produtos, serviços com o uso de novas
tecnologias suportadas por redesenho de processos produtivos, métodos gerenciais (TIDD,
2001).
Autores, como Schumpeter (1934), entendem que a introdução de um novo produto ou
modificações trazidas a um produto existente representa inovação, um novo processo de
inovação em uma indústria e até a descoberta de um novo mercado.
Qualquer novo elemento trazido ao comprador com ou sem novidade para a organização
também é novação de acordo com (HAINES; HOWARD; SHETH, 1970).
Downs e Mohr (1976) definem inovação como o grau em que novas mudanças específicas são
implementadas em uma organização.
Considerando a necessidade de competição e sobrevivência dos negócios no mundo corporativo
em qualquer indústria, como percebemos ao longo dos anos, um dos desafios é compreender
como as organizações podem se manter criativas, e como mover a capacidade criativa de seus
colaboradores e como podem influenciar os processos de inovação (TSAI; LIAO, 2017).
Na mesma linha, o autor Simmonds (1986) sugere que inovação pode ser representada por
novas ideias que consistem em novos produtos e serviços, novos mercados para produtos
existentes ou novos métodos de marketing.
Diferentemente de Davenport e Short (1990) que consideram inovação como a conclusão
de um desenvolvimento ou uma tarefa de maneira radicalmente nova que, em certo ponto,
corrobora a posição de Evans (1991), o qual entende a inovação como a capacidade de
descobrir novos relacionamentos, de ver as coisas sob novas perspectivas e de formar novas
combinações dos conceitos existentes.
Lumpkin e Dess (1996) definem a inovação como um processo que agrega valor em grau
de novidade à organização, fornecedores e clientes, desenvolvendo novos procedimentos,
soluções, produtos e serviços e novas formas de marketing. Henderson e Clark (1990)
sugerem que inovação é a implementação de ideias inovativas.
A matriz abaixo apresenta de forma sintética a visão dos autores sobre inovação, a qual se
apresenta numa visão multidimensional e variada no tocante a sua representatividade no mundo
corporativo.

34

Tabela 3 – Inovação (Conceitos e Visões)
Autor

Conceitos e Visões dos Diversos Autores

Bessant (2003)

“Renovar ou transformar algo em novo...”

Kotler (2011)

“Sem criatividade não se alcança inovação...”

Tidd e Bessant (2018)

“É crucial ter a habilidade de desenvolver novas
ideias aplicadas ao mercado em que atuam; sendo
assim, o ato de inovar se tornou prioridade para
todas as organizações...”

Drucker (2000)

“Inovação é um fenômeno que pode ser
considerado de natureza multidimensional e seu
uso em níveis específicos em indivíduos, equipes/
projetos ou organizações...”
“É uma função básica das organizações...”

Boone (2001)

“Inovação possui variadas intensidades...”

Schumpeter (1934)

“Inovação é a destruição criativa capaz de
desenvolver novas combinações produtivas com
o consequente abandono de práticas antigas e
obsoletas...”
“Inovação representa a introdução de um novo
produto ou modificações trazidas a um produto
existente...”

Tidd (2001)

“Inovação nas organizações compreende o
desenvolvimento e a implementação de novos
produtos, serviços com o uso de novas
tecnologias

suportadas

por

redesenho

de

processos produtivos, métodos gerenciais...”
Haines, Howard e Sheth (1970)

“Qualquer novo elemento trazido ao comprador,
com ou sem novidade para a organização,
também é novação...”

Downs e Mohr (1976)

“Inovação como o grau em que novas mudanças
específicas

são

implementadas

em

uma

organização...”
Simmonds (1986)

“Inovação pode ser representada por novas ideias
que consistem em novos produtos e serviços,
novos mercados para produtos existentes ou
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novos métodos de marketing...”
Davenport e Short (1990)

“Inovação

como

a

conclusão

de

um

desenvolvimento ou uma tarefa de maneira
radicalmente nova...”
“A inovação como a capacidade de descobrir

Evans (1991)

novos relacionamentos, de ver as coisas sob
novas

perspectivas

e

de

formar

novas

combinações dos conceitos existentes...”
Lumpkin e Dess (1996)

“Inovação como um processo que agrega valor
em

grau

de

novidade

à

organização,

fornecedores e clientes, desenvolvendo novos
procedimentos, soluções, produtos e serviços e
novas formas de marketing...”
(O’SULLIVAN; DOOLEY, 2009)

“É decisiva a inovação para a competir e o
desempenho, está no cerne da competitividade
das empresas...”

(HÕBE; ALAS, 2016)

“Inovação na forma de novos produtos, serviços,
processos (incluindo inovação em processos de
produção ou processos de entrega) ou mudanças
no modelo de negócios que são percebidas como
novas pelos serviços financeiros empresa ou
unidade de negócios em questão...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

Ao associar as visões dos diversos autores comprovamos que a inovação é multidimensional e
impossível de ser conceituada de forma única; seus principais vetores vão na direção da geração
de valor, desenvolvimento de melhorias que impactam diretamente nos produtos, serviços e
processos organizacionais. Está integralmente conectada ao aumento da competitividade
organizacional ressaltando que o conhecimento do indivíduo é fundamental para alavancar o
progresso.
2.4

Tipologia da Inovação

Diversas são as tentativas de descrever os tipos de inovação. Muitos autores associam as
inovações com intensidade do uso de novas tecnologias, geração de novos negócios, uso de
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conhecimentos específicos, considerando também os recursos organizacionais, fatores
econômicos e seus impactos nos produtos, serviços, processos e estrutura organizacional entre
outras associações. Há caracterizações ou tipologias a serem analisadas. Pisano (2015) sugere
que criar uma estratégia de inovação envolve determinar como a inovação criará valor para os
clientes em potencial, entender como a empresa irá capturar esse valor e quais os tipos de
inovação irá buscar para que produtos e projetos possam evoluir e se manterem competitivos.
Sugere ainda que a inovação deve mudar à medida que o ambiente muda.
Figura 5 – O Mapa da Inovação

Fonte: Pisano (2015).

De acordo com Pisano (2015), a inovação chamada de “Rotineira” é o tipo de inovação que
alavanca o modelo de negócio existente, utilizando competências técnicas existentes; o tipo
denominado “Radical” se caracteriza por explorar novas tecnologias, possui alto nível de
incertezas e pode estar focalizado em produtos e processos, mudando de forma dramática a
forma como os produtos e/ou serviços impactam as indústrias e os mercados-alvo – representa
um desafio com novas tecnologias (tipo também explorado por Damanpour e Aravind (2012) e
Damanpour (1996).
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Já o tipo chamado de “arquitetural” tem como sua característica mais marcante a combinação
de tecnologia e modelos de negócio disruptivos, sendo um dos mais desafiadores, também
explorado pelos autores Galunic e Eisenhardt (2001) e Henderson e Clark (2013). Enquanto
isso, o tipo “disruptivo” concentra esforços nos impactos econômicos relacionados com
investimentos e retorno gerado pela inovação tecnológica, estando diretamente relacionado com
produtos e atendendo mercados com baixa demanda (mercados emergentes); ele requer um
modelo de negócios disruptivo, porém pode dispensar tecnologia – para este tipo encontra-se
evidências também em Gilbert (2003).
Christensen (1997) sustenta que há necessidade de separar inovação de sustentação e inovação
disruptiva.
Figura 6 – Inovação Disruptiva e Sustentável

Fonte: Christensen (1997).

Vale articular sobre os conceitos de inovação de sustentação e inovação disruptiva. O primeiro
(inovação de sustentação) está relacionado a produtos que atendem ou são distribuídos em
mercados com alta demanda e, desta forma, o produto oferecido nessas condições de mercado
não apresenta inovações estratégicas com foco em disrupção, sendo um de seus principais
atrativos, do ponto de vista da estratégia competitiva, o preço final (custo baixo), de modo que,
neste caso, mostra-se como um fator forte para competir com os demais produtos de mesmas
condições.
O segundo (inovação disruptiva) está relacionado a produtos que atendem mercados com baixa
demanda, sobretudo por fazer parte de um mercado ainda emergente (representa um produto
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novo e ainda desconhecido da maioria dos consumidores), mas este, sim, apresenta
características disruptivas, pois tem a alta capacidade de criar um novo mercado ou um novo
modelo de negócios por possuir foco no(s) impacto(s) econômico(s) relacionado(s) com
investimentos e o retorno gerado pelas inovações tecnológicas, também explorado por Gilbert
(2003).
Importante destacar que as estratégias de inovação, ou tipicamente chamadas de tipos de
inovação, são conceitos que vem evoluindo ao longo do tempo sob diversos estudos e
interpretações, variando também em estratégias e maneiras de se aplicar os conceitos, como na
articulação a seguir.
Schumpeter (1934) articula que a inovação, como a introdução de um produto novo ou
modificações trazidas a um produto existente – e isto sugere inovações contínuas ou
incrementais, assim como sugere Pisano (2015).
Davenport e Short (1990) dizem que inovação é a conclusão de um desenvolvimento ou uma
tarefa de uma maneira radicalmente nova, o que nos leva a conectar esse discurso com inovação
de processos de forma disruptiva, corroborando com a visão de Christensen (1997). Encontrase também na literatura a distinção sobre os diversos tipos de inovação, como em Daft (1978)
e Kimberly (1981), que fizeram a distinção entre inovações administrativas e técnicas, também
vista em Damanpour (1996) e Damanpour e Aravind (2012).
Desta forma, na visão dos autores, a inovação técnica é caracterizada pela criação de um produto
novo, enquanto a inovação administrativa é caracterizada pela criação de um novo design
organizacional que suporta de forma mais eficiente a entrega de um produto ou serviço,
favorecendo ambientes complexos. Os Autores Dewar e Dutton (1986), Ettlie, Bridges e
O'Keefe (1984), Tansik e Chakrabarti (1989) destacam a diferença entre inovação radical e
incremental assim como Pisano (2015), para os quais a primeira se caracteriza por explorar
novas tecnologias, possui alto nível de incertezas focalizada em produtos e processos, mudando
de forma dramática a forma como o produto ou serviço impacta as indústrias e mercados-alvo
e bastante conectada com o tipo de inovação disruptiva, porém, sem a necessidade de criar um
modelo de negócio disruptivo (CHRISTENSEN, 1997; GILBERT, 2003). Ainda, a segunda a
inovação incremental, assim como em Damanpour (1996), Damanpour e Aravind (2012) e
Sheremata (2004), tem a tendência de explorar tecnologias existentes com baixo nível de
incerteza, foco no baixo custo e melhorias graduais em produtos, processos e serviços
existentes, contribuindo para melhoraria contínua da competitividade na indústria e mercados
dos quais participa.
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A literatura também indica a inovação do tipo modular (ETHIRAJ; LEVINTHAL, 2004; PIL;
COHEN, 2006; SCHILLING; STEENSMA, 2001), que pode estar associada com um produto
qualquer de modo que altera ou modifica a maneira como os seus vários componentes se
relacionam entre si similar com os tipos (incremental, sustentação, rotina e exploradora).
Existem outras classificações para inovação (JIN; HEWITT-DUNDAS; THOMPSON, 2004),
nas quais discrimina-se: inovação criativa (Creative Innovation), referente à capacidade da
organização implementar e executar inovação tecnológica por meio de seu próprio sistema e
que pode gerar novos produtos e serviços; inovação adotiva (Adoptive Innovation), referente à
capacidade de usar novas ideias de fora da organização e adaptar para uso da organização, sendo
bastante relacionada com estratégias de gestão por processos e estruturas organizacionais. No
caso do tipo inovação criativa, percebe-se muita proximidade com os conceitos discutidos pelos
autores Damanpour (1996); Damanpour e Aravind (2012); Dewar e Dutton (1986); Ettlie,
Bridges e O'Keefe (1984); Pisano (2015); Tansik e Chakrabarti (1989), considerando inovação
radical. Em inovação adotiva há semelhanças muito fortes com os tipos técnica/administrativa
defendidas por Benner e Tushman (2003), Damanpour (1996), Damanpour e Aravind (2012).
Define-se, também, inovação com os termos exploration e exploitation (BENNER;
TUSHMAN, 2003; GUPTA; SMITH; SHALLEY, 2006; JANSEN; VAN DEN BOSCH;
VOLBERDA, 2006; LEVINTHAL; MARCH, 1993; SCANDELARI; CUNHA, 2013). A
inovação categorizada como exploitation baseia-se no conhecimento existente e seus resultados
são realizados mais rapidamente com menos incerteza e com forte similaridade com os tipos de
inovações como sustentação, incremental e rotina (CHRISTENSEN, 1997; DAMANPOUR,
1996; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; DEWAR; DUTTON, 1986; ETTLIE; BRIDGES;
O’KEEFE, 1984; PISANO, 2015; SHEREMATA, 2004; TANSIK; CHAKRABARTI, 1989).
A inovação categorizada como exploration requer novo conhecimento, novas ideias ou um
afastamento do conhecimento existente, sendo que seus resultados demoram mais para serem
percebidos e são de maior incerteza; mantém alta proximidade de conceitos com o tipo
disruptivo de inovação pesquisados por autores como Christensen (1997), Gilbert (2003) e
Pisano (2015).
A matriz abaixo apresenta de forma sintética os tipos de inovação encontrados na literatura e
seus autores, onde seus variados tipos podem se fundir com as estratégias de inovação aplicadas
nas organizações que consideram a amplitude, local e foco de sua aplicação.
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Tabela 4 - Estratégia de Inovação (Tipos e Autores)
Tipos de Inovação

Autores

Radical, Criativa, Tecnologia

(DAMANPOUR, 1996; DAMANPOUR; ARAVIND,
2012; DEWAR; DUTTON, 1986; ETTLIE; BRIDGES;
O’KEEFE,

1984;

THOMPSON,

JIN;

2004;

HEWITT-DUNDAS;

PISANO,

2015;

TANSIK;

CHAKRABARTI, 1989)
Disruptiva, Exporation

(BENNER; TUSHMAN, 2003; CHRISTENSEN,
1997;

GILBERT,

2003;

GUPTA;

SMITH;

SHALLEY, 2006; JANSEN; VAN DEN BOSCH;
VOLBERDA, 2006; LEVINTHAL; MARCH, 1993;
SCANDELARI; CUNHA, 2013; PISANO, 2015)
Arquitetural

(GALUNIC; EISENHARDT, 2001; HENDERSON;
CLARK, 2013; PISANO, 2015)

Incremental,

Sustentação,

Exploitation e Modular

Rotina, (BENNER; TUSHMAN, 2003; CHRISTENSEN,

1997; DAMANPOUR, 1996; DAMANPOUR;
ARAVIND, 2012; DEWAR; DUTTON, 1986;
ETHIRAJ;

LEVINTHAL,

2004;

ETTLIE;

BRIDGES; O’KEEFE, 1984; GUPTA; SMITH;
SHALLEY, 2006; JANSEN; VAN DEN BOSCH;
VOLBERDA, 2006; LEVINTHAL; MARCH, 1993;
SCANDELARI; CUNHA, 2013; PIL; COHEN,
2006; PISANO, 2015; SCHILLING; STEENSMA,
2001;

SHEREMATA,

2004;

TANSIK;

CHAKRABARTI, 1989)
Técnica/administrativa, Adotiva

(DAMANPOUR, 1996; DAMANPOUR; ARAVIND,
2012; JIN; HEWITT-DUNDAS; THOMPSON, 2004)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

Os conceitos e visões sobre os tipos de inovação são fluídos e multidimensionais com alta
similaridade entre eles. Todos os conceitos e visões encontrados na literatura são importantes
para conectá-los com as estratégias de negócio ou estratégias competitivas, a fim de estudar
suas relações. Importante destacar que todos os tipos citados produzem impactos imediatos em
produtos, serviços e processos e, por vezes, também diretamente na estrutura organizacional.
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2.5

Processos de Inovação nas Organizações

Os tipos de inovação podem ser combinados pelas organizações que estão em busca de obter
vantagem competitiva, considerando que as transformações e inovações podem causar
disrupções parciais ou totais dos modelos de negócios atuais (BOWER; CHRISTENSEN,
1995). Diversos pesquisadores (CARAYANNIS; GONZALEZ, 2003; TIDD; BESSANT,
2018) sugerem que inovação é a chave para competir de forma bem-sucedida nos mercados,
sobretudo em ambiente de mudanças constantes e de competitividade por importantes
diferenças de abordagem. A velocidade dessas mudanças trazem desafios para as organizações
melhorarem seus processos criativos e produtivos, com a finalidade de se tornarem cada vez
mais competitivas (TAGHIZADEH et al., 2014). Gestão da inovação é um tema que está
ganhando cada vez mais cobertura cientifica e também de revisão de literatura nos últimos 35
anos, o que traz uma quantidade crescente de diferentes modelos de processos de inovação
(EVELEENS, 2010). Neste cenário, é importante ressaltar que, para organizações serem bemsucedidas no ato de inovar, é importante que haja uma visão clara sobre os processos de
inovação, uma vez que estão em evolução, considerando também suas dinâmicas e como estes
podem ser geridos, a fim de se alcançar resultados positivos (CAGNAZZO; TATICCHI;
BOTARELLI, 2008).
Processos de inovação não são realmente novos como o nome sugere, porém muitos autores
entendem que as organizações devem inovar para continuarem competitivas (BESSANT;
TIDD, 2015; CHRISTENSEN, 1997). Sugere, igualmente, que haja uma lacuna entre as
percepções dos gerentes do negócio e a realidade sobre os critérios para uma inovação bemsucedida, onde destaca-se a emergência para um olhar mais apurado para os processos de
inovação e como gerir tais processos (COOPER; KLEINSCHMIDT, 1993).
Hansen e Birkinshaw (2007) sugerem uma abordagem de ponta a ponta que considera etapas
específicas e integradas ao processo de inovação, com o objetivo de ajudar gestores na missão
de gerir os processos da inovação: geração de ideias, conversão e difusão.
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Figura 7 - A Cadeia de Valor da Inovação: Um fluxo Integrado

Fonte: Hansen e Birkinshaw (2007).

Como recomendações indica-se que a inovação deve ser abordada considerando as fases,
questões e indicadores de performance sugeridos na abordagem em cada uma de suas fases
(HANSEN; BIRKINSHAW, 2007).
Os autores consideram que a inovação deve ser vista como uma cadeia de valor integrada e
cada organização deve passar pelo processo de avaliação para descobrir quais as melhores
escolhas em cada fase (figura 8).
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Figura 8 - Classificação da Cadeia de Valor da Inovação

Fonte: Hansen e Birkinshaw (2007).

Os autores alertam ainda que, caso a organização não tenha boa compreensão sobre quais
práticas devem adotar e caso adotem práticas genéricas de inovação, podem piorar ainda mais
o desempenho organizacional.
Verburg (2007) apresenta um modelo simplificado para guiar a inovação nas organizações
composto de três fases (Buscar, Selecionar, Implementar), sendo a inovação complementada
pelo aprendizado organizacional ao longo do tempo.
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Figura 9 – Modelo de Processo de Inovação

Fonte: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005).
Importante o destaque dado pelos autores para o processo de “aprendizado” conectado aos
processos de inovação; empiricamente, os processos não estão fortemente conectados, mas sua
importância é bastante alta, pois representam também os processos de pesquisa e
desenvolvimento. Desta forma, os processos de gestão de conhecimento ou de geração do
conhecimento apoiam e fazem diferença nas organizações que almejam produtividade
utilizando inovação para competir. As organizações percebem que a criação e gestão do
conhecimento é um dos principais ativos de organizações inovadoras (AYUB; KANWAL;
RASHID KAUSAR, 2019). Reforça-se a tese sobre que a gestão do conhecimento é fator a ser
considerado nos processos de inovação combinando os processos de gestão da inovação com
processos de inovação (JASHAPARA, 2011). Além do reforço sobre a importância do processo
de gestão do conhecimento, vale destacar os três fatores adicionados ao modelo conceitual
(Figura 10), que são o fator cognitivo, o fator político e o fator social.
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Figura 10 – Episódios no Processo de Inovação

Fonte: Adaptado de Jashapara (2011).

Apesar de não haver articulação sobre a execução do modelo, Jashapara (2011), afirma que o
conhecimento tácito (adquirido ao longo da carreira) é mais importante do que o conhecimento
explícito ao longo de todo o processo e que conhecimento explícito (exemplo: codificação,
armazenamento, recuperação de dados) é mais útil nos estágios finais, ou seja, nos estágios
onde há produção final para concluir a estratégia.
Henry Chesbrough, que é professor adjunto e diretor do corpo docente do Garwood Center for
Corporate Innovation at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley,
e também conhecido por cunhar o termo Open Innovation, cria um contraste com o termo
“closed Innovation strategy” (CHESBROUGH, 2003).
Tal termo é utilizado para promover uma mentalidade da era da informação em relação à
inovação que contraria o senso comum sobre sigilo. Significa o incentivo ao uso de entradas
intencionais e fluxos de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir mercados
para o uso externo da inovação (ALBERTI; PIZZURNO, 2017).
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Figura 11 – Inovação Fechada Vs Inovação Aberta

Fonte: Chesbrough (2003).
Inovação Aberta ajuda na remoção de barreiras e acelera o modelo tradicional de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) que, em seu modelo tradicional, exige investimentos altos e aumenta
o risco de se tornar obsoleto antes do fim do projeto, adicionando mais possibilidades de
sucesso, aumento das possibilidades de acesso a novos mercados e redução de custos
(ALBERTI; PIZZURNO, 2017; CHESBROUGH, 2003).
No entanto, os mesmos autores também destacam que, para que as empresas obtenham
benefícios relevantes, estas devem lançar mão de outras estratégias, como por exemplo a
combinação de projetos e/ou tecnologias que já estão em uso como tecnologias de agentes
externos envolvidos no processo de inovação para gerar novas oportunidades.
A matriz abaixo apresenta de forma sintética os processos de inovação encontrados na literatura
e seus autores. Esses processos estão relacionados com os métodos, fases e divisões que existem
nos processos de inovar, conforme articulado no texto acima.
Tabela 5 - Processos de Inovação (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“Os tipos de inovação podem ser combinados (BOWER; CHRISTENSEN, 1995).
pelas organizações que estão em busca de obter
vantagem competitiva, considerando que as
transformações e inovações podem causar
disrupções parciais ou totais dos modelos de
negócios atuais...”
“A Inovação é a chave para competir de forma (CARAYANNIS; GONZALEZ, 2003; TIDD;
bem-sucedida nos mercados em ambientes de BESSANT, 2018)
mudanças constantes...”
“A velocidade destas mudanças traz desafios para (TAGHIZADEH et al., 2014)
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as organizações melhorarem seus processos
criativos e produtivos, com a finalidade de se
tornarem cada vez mais competitivas...”
“Nos últimos anos há uma quantidade crescente (EVELEENS, 2010)
de

diferentes

modelos

de

processos

de

inovação...”
“Para inovar é importante ter uma visão clara dos (CAGNAZZO;

TATICCHI;

BOTARELLI,

processos de inovação que estão em evolução e 2008)
considerar suas dinâmicas e como fazer a gestão
destes processos...”
“Processos de inovação não são realmente novos (BESSANT; TIDD, 2015; CHRISTENSEN,
como o nome sugere, porém muitos autores 1997)
entendem que as organizações devem inovar para
continuarem competitivas...”
“Há uma lacuna entre as percepções dos gerentes (COOPER; KLEINSCHMIDT, 1993)
do negócio e a realidade sobre os critérios para
uma inovação bem-sucedida onde se destaca a
emergência para um olhar mais apurado para os
processos de inovação e como gerir tais
processos...”
“Abordagem sugerida, The Innovation Value (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007)
Chain: An Integrated Flow…”
"Abordagem

sugerida,

Innovation

Process (VERBURG, 2007)

Model...”
“As organizações percebem que a criação e (AYUB; KANWAL; RASHID KAUSAR, 2019)
gestão do conhecimento é um dos principais
ativos de organizações inovadoras...”
“Gestão do conhecimento é fator a ser (JASHAPARA, 2011)
considerado

nos

processos

de

inovação,

combinando os processos de gestão da inovação
com processos de inovação...”
“Conhecimento tácito (adquirido ao longo da
carreira)

é

mais

importante

do

que

o

conhecimento explícito ao longo de todo o
processo e que conhecimento explícito (exemplo:
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codificação, armazenamento, recuperação de
dados); é mais útil nos estágios finais, ou seja, nos
estágios onde há produção final para concluir a
estratégia...”
“Henry Chesbrough, cunha o termo Open (CHESBROUGH, 2003)
Innovation...”
“Open Innovatio, tal termo é utilizado para (ALBERTI; PIZZURNO, 2017)
promover uma mentalidade da era da informação
em relação à inovação que contraria o senso
comum sobre sigilo. Significa o incentivo ao uso
de

entradas

intencionais

e

fluxos

de

conhecimento para acelerar a inovação interna e
expandir mercados para o uso externo da
inovação...”
“Open Innovation acelera o processo de pesquisa (ALBERTI;
e

desenvolvimento

(P&D)

PIZZURNO,

2017;

tradicional CHESBROUGH, 2003)

aumentando as chances de sucesso e acessos a
novos mercados com redução de custos...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

Os processos de inovação ou processos de gestão da inovação são novos e atraem as atenções
de pesquisadores e profissionais. Os processos de inovação não representam as inovações e não
representam os tipos de inovação, mas estão fortemente relacionados com métodos de gestão,
aprendizado organizacional e frameworks de suporte à execução. Os processos de inovação
podem ser utilizados em conjunto com as estratégias competitivas e estratégias de inovação em
busca de benefícios para o negócio.
2.6

Tecnologia da Informação

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser entendida como sendo hardware, software e pessoas
envolvidas na obtenção, armazenamento, tratamento, comunicação e disponibilização de
informação (ALBERTIN, 2005). Com objetivos definidos a TI tem sido um dos mais
importantes meios pelos quais as organizações desenvolvem seus negócios e suportam suas
operações ao redor do mundo, sendo parte importante em todos os níveis (táticos, operacionais
e estratégicos) nas organizações, oferecendo enormes oportunidades para que possam usufruir
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dos benefícios da TI em seus modelos de negócio.
O alinhamento estratégico de TI é um processo contínuo de ajustes que as
organizações utilizam para obter-se a interligação entre os objetivos e estratégias de negócios e
os objetivos e estratégias da área de TI, com o intuito de obter vantagem competitiva
(AFFELDT, 2009), assim como seus benefícios percebidos defendidos por Albertin (2012).
A TI esta é associada à inovação tecnológica (FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2017), que
também é defendida como um dos componentes dimensionais em modelo das dimensões do
uso da tecnologia (ALBERTIN, 2005).
Cada vez mais as organizações estão utilizando a TI como componente estratégico.
Independentemente da indústria de atuação, muitos de seus negócios estão migrando do mundo
físico para o mundo digital, o que adiciona ainda mais importância à TI das organizações.
Em muitos casos estudados, a TI está diretamente relacionada com o aumento da produtividade das
organizações (CANUTO; CHEROBIM, 2010; GARTNER; ZWICKER; RÖDDER, 2009). A TI
está relacionada aos Sistemas de Informação (SI) e está cada vez mais em foco do ponto de vista
organizacional a necessidade de melhorar a compreensão sobre suas utilizações, do ponto de vista
de suas tipologias e usos organizacionais, como suporte à decisão ou colaboração (NEGOITA;
LAPOINTE; RIVARD, 2018). A natureza da TI nas organizações se torna cada vez mais
fragmentada e distribuída; a compreensão de seu uso (YOSHIKUNI et al., 2018) pelas organizações
é um tema que oferece grande campo de estudo para pesquisadores por estar fortemente relacionado
com estratégia de inovação. Nesta mesma linha, defende-se que é necessário desenvolver e avançar
nas teorias contextuais sobre tipologia da TI (GROVER; LYYTINEN, 2015).
Com a evolução da transformação digital e as crescentes disrupções nos modelos de negócio, as
complexidades e incertezas aumentam em todos os modelos de negócio, pressupondo-se que o
alinhamento entre as estratégias de negócio e as estratégias da TI estejam em consonância e
aumentando a possibilidade de obtenção de melhor desempenho.
Soule et al. (2015) distinguem as consequências e performances organizacionais resultantes do
alinhamento da estratégia de tecnologia com os negócios e como esta capacidade pode habilitar ou
inibir investimentos em TI, tal qual demonstrado em Affeldt (2009) e em Albertin e Albertin (2012).
Este mesmo estudo sugere em suas conclusões que em ambientes dinâmicos e complexos, assim
como no setor bancário, o alinhamento estratégico da TI com os objetivos de negócio reflete
uma capacidade aprimorada do efeito positivo sobre a percepção de melhora do desempenho
organizacional. Sendo assim, o uso de TI deve considerar o contexto incluindo os
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direcionadores das respostas organizacionais e o uso de TI, as pressões de mercado, as pressões
organizacionais, o indivíduo e a própria tecnologia (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).
A própria tecnologia tem evoluído (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008) e oferece novos modelos
computacionais, como é o caso do surgimento do advento da computação em nuvem ou mais
comumente chamado de Cloud Computing, que representa um estilo de computação em que os
recursos escaláveis e elásticos habilitados para TI são fornecidos como serviços usando tecnologias
da internet (SMITH, 2019) e tem despertado muito interesse por seu potencial de alterar
significativamente os investimentos em infraestrutura de TI (SANCHES; CAPPELLOZA, 2012).
Atualmente, as principais discussões sobre o modelo gira em torno de novas configurações de uso
e novas tecnologias baseadas na internet e no modelo computacional em nuvem, como: Hybrid
cloud, Multicloud, Cloud Native, Edge Computing e Distributed Cloud (DAVID SMITH, 2019).
A matriz abaixo apresenta de forma sintética a visão sobre a TI e seus diversos autores, os quais
buscam conceituar sua importância, benefícios e usos nas organizações, bem como as evoluções
da própria TI conforme articulado no texto acima.
Tabela 6 – Tecnologia da Informação (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“A Tecnologia da Informação (TI) pode ser (ALBERTIN, 2005)
entendida como sendo hardware, software e
pessoas envolvidas na obtenção, armazenamento,
tratamento, comunicação e disponibilização de
informação...”
“O alinhamento estratégico de TI é um processo (AFFELDT, 2009)
contínuo de ajustes que as organizações utilizam
para obter-se a interligação entre os objetivos e
estratégias de negócios e os objetivos e
estratégias da área de TI, com o intuito de obter
vantagem competitiva...”
“A TI é associada à inovação tecnológica...”

(FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2017)

“Em muitos casos estudados, a TI está (CANUTO; CHEROBIM, 2010; GARTNER;
diretamente relacionada com o aumento da ZWICKER; RÖDDER, 2009)
produtividade das organizações...”
“O fato de a TI estar relacionada aos Sistemas de (NEGOITA; LAPOINTE; RIVARD, 2018)
Informação (SI), faz estar cada vez mais em foco,
do ponto de vista organizacional, a necessidade
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de melhorar a compreensão sobre suas utilizações
do ponto de vista de suas tipologias e usos
organizacionais como suporte à decisão ou
colaboração...”
“ A natureza da TI nas organizações se torna cada (GROVER; LYYTINEN, 2015; YOSHIKUNI et
vez

mais

fragmentada

e

distribuída

a al., 2018)

compreensão de seu uso...”
“Há

distinção

entre

consequências

e (AFFELDT, 2009; ALBERTIN; ALBERTIN,

performances organizacionais que resultam do 2012; SOULE et al., 2015)
alinhamento da estratégia de tecnologia com os
negócios e como esta capacidade pode habilitar
ou inibir investimentos em TI...”
“O uso de TI deve considerar o contexto (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008)
incluindo

os

direcionadores

das

respostas

organizacionais e o uso de TI, as pressões de
mercado,

as

pressões

organizacionais,

o

indivíduo e a própria tecnologia...”
“Cloud Computing”, que representa um estilo de (SMITH, 2019)
computação em que os recursos escaláveis e
elásticos habilitados para TI são fornecidos como
serviços usando tecnologias da internet...”
“Computação em nuvem tem despertado muito (SANCHES; CAPPELLOZA, 2012)
interesse

por

seu

significativamente

potencial
os

de

investimentos

alterar
em

infraestrutura de TI...”
“Atualmente as principais discussões sobre o (DAVID SMITH, 2019)
modelo giram em torno de novas configurações
de uso e novas tecnologias baseadas na internet e
no modelo computacional em nuvem, como:
Hybrid cloud, Multicloud, Cloud native, Edge
computing e distributed cloud...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

A TI é parte fundamental nos processos de inovação digital sendo um componente de alta
importância na formulação das estratégias competitivas baseadas em inovação, exigindo

52

habilidade organizacional em combinar os recursos com o objetivo de obter vantagem
competitiva relevante e sustentável frente aos concorrentes.
2.7

Investimentos em Tecnologia e Inovação

Turban e Maclean (2004) consideram que as organizações no século XXI, com ou sem fins
lucrativos, pertencentes ao setor privado ou público, operam na economia digital.
A competitividade e evolução sempre estiveram no centro dos negócios de todas as indústrias
destacando a indústria bancária. Com o desenvolvimento dos produtos e serviços e o aumento
da concorrência, isto se tornou o novo normal para as organizações financeiras que precisam
de inovação real para se manterem competitivas. Organizações de todos os setores da economia
investem em TI do ponto de vista estratégico e operacional, e estas ações são apoiadas por
executivos e pesquisadores (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012; KOHLI; SHERER, 2002),
considerando a definição de TI que inclui hardware, software, comunicações e telefonia, assim
como pessoal e recursos dedicados a TI (ALBERTIN, 2005; TURBAN; MCLEAN, 2004;
WEILL; ARAL, 2006).
A indústria bancária é uma das indústrias que mais investem em tecnologia da informação no
Brasil e no mundo por possuir processos de negócios bem definidos e por ser dinâmica na
adoção de novas tecnologias e processos (ABREU; MAÇADA; KUMAR, 2017).
Sustenta, outrossim, que a tecnologia da informação tem sido considerada um dos componentes
mais importantes do ambiente empresarial atual e oferece grandes oportunidades para empresas
que têm sucesso no aproveitamento de seus benefícios (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).
Nenhum setor ou organização é imune aos efeitos da transformação digital, o potêncial de
mudanças no mercado das tecnologias digitais é geralmente mais amplo do que produtos;
processos de negócio, canais de vendas ou cadeias de suprimento e modelos de negócios inteiros
estão sendo reformulados (HESS et al., 2019).
Meirelles (2016) afirma que os bancos formam um ramo da economia entre os mais
informatizados e que, relativamente, mais gasta e investe em Tecnologia de Informação (TI);
em 2015 foram 13% do total no Brasil e no Mundo. Os bancos acreditam e demonstram que
investimentos em TI promovem uma crescente lucratividade e vantagem competitiva, com uma
nova estrutura de serviços e custos.
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Figura 12 - Gastos e Investimentos em TI como % da Receita - Bancos

Fonte: Meirelles (2019)
Sinalizando a importância que a tecnologia da informação possui para o setor financeiro, é
crescente o percentual da receita dos bancos brasileiros destinado ao investimetno em
tecnologia ao longo dos anos (figura 12), sinal este que demonstra a tendência de inovar do
ponto de vista digital. Globalmente, todas as indústrias investem fortemente em tecnologia da
informação, com destaque especial para os setores de governo – setor que mais investe em TI
no mundo e, em segundo, o setor bancário; destaque para o Brasil no qual, em 2018, atingiram
a mesma quantidade de gastos que o setor público (FEBRABAN, 2019, p. 29), demonstrando
que executivos do setor entendem que investir em TI traz valor para os negócios.

Figura 13 - Composição dos Dispêndios em Tecnologia por Setor no Brasil e no Mundo

Fonte: Febraban (2019, p. 29).

54

O valor da TI para as organizações é um dos tópicos de pesquisa mais debatidos na literatura
internacional de TI (HU; QUAN, 2005). Na literatura, há estudos que buscam, a partir de uma
perspectiva microeconômica, compreender como os investimentos em TI podem melhorar a
performance corporativa (HU; QUAN, 2005; KOHLI; SHERER, 2002).
Em um estudo recentemente realizado, aponta-se que muitas linhas de negócio no setor
financeiro enfrentam alto risco de disrupção, porém a maioria das organizações permanecem
conservadoras do ponto de vista dos negócios digitais (GARTNER, 2018). Mas, apesar disto,
têm grandes ambições para avançarem em seus negócios digitais.
Figura 14 – Ambição em Negócios Digitais

Fonte: Gartner (2018).
Confirmando a tendência sobre as ambições digitais, é importante ressaltar as percepções sobre
as mudanças de comportamento do cliente em relação à utilização dos serviços bancários, em
boa parte trazida pela evolução tecnológica e inovações digitais aplicadas nos canais digitais
(social, mobile, internet banking).
De acordo com uma pesquisa da Febraban (2019), o número de contas com uso do mobile
banking vem crescendo em um ritmo muito mais acelerado do que as contas com uso de internet
banking. Em 2018, pela primeira vez as operações em contas efetuadas com mobile foram
superiores às do modo internet banking. Certamente, para o setor financeiro apresentar este
nível de progresso do ponto de vista de aplicação de tecnologias em seus processos principais,
os reguladores certamente tiveram boa dose de trabalho juntamente com os bancos para
viabilizar estas estratégias. A tecnologia está desafiando os fundamentos do setor financeiro,
que é altamente regulado no mundo todo (LEONG et al., 2017).
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O progresso das inovações no setor financeiro brasileiro está conectado com a performance que as
organizações financeiras vêm apresentando ano após ano e, de acordo com pesquisa do Dieese
(2018), o lucro dos cinco maiores bancos do país atinge R$ 86 bilhões, com alta de 16% em relação
a 2017. Em uma análise direta, certamente o impacto positivo nos resultados alcançados se deve
em boa parte à presença digital que os bancos vêm buscando, em se aprimorando em consonância
com a mudança de hábitos do consumidor. O impacto da presença digital nas vendas, na
recuperação de marca e no lucro, tem sido frequentemente confirmado (HARRISON, 2013;
OLIVEIRA; DUBEUX; PEREIRA, 2015). Considerando que os bancos são organizações que
“vendem” produtos e serviços para seus clientes, sendo o dinheiro o principal ativo em suas
transações. É evidente que a presença digital maximiza os ganhos financeiros em cada transação
que ocorre entre os clientes e os bancos. Segundo a pesquisa da Febraban (2019) o número de
transações a partir do mobile banking vem ganhando cada vez mais força.
Figura 15 - Transações por conta mobile e internet banking (Bilhões de Transações).

Fonte: Febraban (2019, p. 23).
Considerando a concorrência e as mudanças no perfil do consumidor, agora no controle, esse
mesmo consumidor possui a seu favor as tecnologias e inovações, não ficando mais limitado a
um único banco e, desta forma, usufruindo de alta diversidade de produtos e serviços
financeiros.
Demonstra-se o impacto da presença digital na vantagem competitiva dos bancos brasileiros,
reforçando descobertas anteriores e altas correlações de variáveis digitais como por exemplo:
lucro líquido, total de ativos, total de depósitos, média de visitas, comentários no twitter,
curtidas no facebook, pesquisas no google) e resultados de negócio (OLIVEIRA; DUBEUX;
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PEREIRA, 2015). Considerando o aumento de investimentos em tecnologia, sobretudo na
digitalização dos canais de contato com o cliente (claramente representa a camada de frontoffice), é importante compreender o que está acontecendo do ponto de vista de infraestrutura
que suporta esta demanda. A pesquisa da Febraban (2019) demonstra um crescimento
exponencial de gastos com software (10,1B) em relação ao ano anterior (9,5B), seguido de
queda dos gastos com hardware e telecomunicações.

Figura 16 - Total de investimentos com tecnologia por categoria (Em R$ Bilhões)

Fonte: Febraban (2019, p. 31).
Neste contexto, há o aumento de gastos em software, justificado pelas tendências tecnológicas
de adoção do uso da computação em nuvem mais conhecido com “cloud computing”, sobretudo
ao considerar as modalidades SaaS (Software as a Services) e PaaS (Platform as a Services)
amplamente utilizadas e que contribuem para aumentar os investimentos em software e
diminuir os investimentos em hardware próprio.
No estudo executado por Gartner (2019), “Cloud Heat Map for Banking and Investment Services,
2019”, destaca-se a crescente adoção deste modelo computacional pelos bancos; o tipo preferido
das organizações é o de cloud privada ou “private cloud”. Destaca-se ainda que, do ponto de vista
de adoção, as áreas funcionais mais populares incluem vendas e atendimento a clientes, core
banking, gestão de risco, segurança e conformidade, adiconando que o maior fator pela qual os
bancos aderem aos serviços em nuvem é melhorar os serviços e a experiência do cliente.
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Figura 17 - Cloud Heat Map por Área nos Bancos e Firmas de Serviços de Investimento

Fonte: Gartner (2019).
Ainda sobre investimentos no modelo computacional em nuvem , defende-se que, do ponto de
vista das teorias de estratégias, especialmente da teoria baseada em recursos (RVB), a vantagem
competitiva do uso de cloud computing não é sustentável se o recurso for facilmente imitável
ou estiver acessível aos competidores (SANCHEZ; ALBERTIN, 2008).
A pesquisa Febraban (2019) destaca que os bancos tem feito investimentos em tecnologia e
inovação prioritariamente com foco na melhoria da experiência do consumidor; neste contexto,
o tema gestão de dados e segurança ganha novos contornos. Destaca ainda que, com a crescente
importância do uso estratégico dos dados, colocaram Big Data e Analytics no topo do ranking
das tecnologias nas quais os bancos investem e, na sequência, Inteligência Artificial.
Figura 18 - Tecnologias que Mais Recebem Investimentos

Fonte: Febraban (2019).
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A matriz abaixo apresenta de forma sintética a visão dos autores sobre os investimentos em TI,
destacando sua importância para os negócios atuais, focalizando o setor financeiro, que é um dos
setores que mais tem investido em tecnologia no mundo, conforme articulado no texto acima.
Tabela 7 - Investimentos em TI (Visões)
Visões sobre os Investimentos em TI

Autores

“Considera que as organizações no século XXI – (TURBAN; MCLEAN, 2004)
com ou sem fins lucrativos, pertencentes ao setor
privado ou público – operam na economia digital ...”
“Organizações de todos os setores da economia (ALBERTIN;

ALBERTIN,

2012;

investem em TI do ponto de vista estratégico e SHERER, 2002)
operacional, e estas ações são apoiadas por
executivos e pesquisadores...”
“A indústria financeira é a que mais investe em (ABREU; MAÇADA; KUMAR, 2017)
tecnologia da informação no Brasil e no mundo,
por possuir processos de negócios bem definidos
e por ser dinâmica na adoção de novas
tecnologias e processos ...”
“A

tecnologia

considerada

da

um

informação
dos

tem

componentes

sido (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008)
mais

importantes do ambiente empresarial atual e
oferece grandes oportunidades para empresas que
têm

sucesso

no

aproveitamento

de

seus

benefícios...”
“Nenhum setor ou organização é imune aos (HESS et al., 2019)
efeitos da transformação digital, o potêncial de
mudanças no mercado das tecnologias digitais é
geralmente mais amplo do que produtos;
processos de negócio, canais de vendas ou
cadeias de suprimento e modelos de negócios
inteiros estão sendo reformulados...”
“Os bancos formam um ramo da economia entre (MEIRELLES, 2016)
os mais informatizados e que relativamente mais
gasta e investe em Tecnologia de Informação
(TI); em 2015, foram 13% do total no Brasil e no
Mundo...”

KOHLI;
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“O valor da TI para as organizações é um dos (HU; QUAN, 2005)
tópicos de pesquisa mais debatidos na literatura
internacional de TI ...”
“Destaca que o setor financeiro é o que mais (FEBRABAN, 2019)
investe em tecnologia (13%) em todo o mundo,
perdendo a primeira posição apenas para o setor
governamental (16%) e que, no Brasil, ocupa a
mesma posição que o setor de governo (14%) ...”
“O número de contas com uso do mobile banking
vem crescendo em um ritmo muito mais
acelerado do que as contas com uso de internet
banking. Em 2018, pela primeira vez, as
operações em contas efetuadas com mobile foram
superiores às do modo internet banking...”
“O número de transações a partir do mobile
banking vem ganhando cada vez mais força...”
“Crescimento

exponencial

de

gastos

com

software (10,1B) em relação ao ano anterior
(9,5B), seguido de queda dos gastos com
hardware e telecomunicações...”
“Destaca que os bancos tem feito investimentos
em tecnologia e inovação prioritariamente com
foco na melhoria da experiência do consumidor;
nesse contexto, o tema “gestão de dados”e
segurança ganha novos contornos. Destacando
ainda que com a crescente importância do uso
estratégico dos dados, colocaram Big Data e
Analytics no topo do ranking das tecnologias nas
quais os bancos investem e, na sequência,
Inteligência Artificial...”
“Há estudos que buscam, a partir de uma (HU; QUAN, 2005; KOHLI; SHERER, 2002)
perspectiva microeconômica, compreender como
os investimentos em TI podem melhorar a
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performance corporativa ...”
“Muitas linhas de negócio no setor financeiro (GARTNER, 2018)
enfrentam alto risco de disrupção, porém a
maioria

das

organizações

permanece

conservadora do ponto de vista dos negócios
digitais. Mas, apesar disso, têm grandes ambições
para avançarem em seus negócios digitais. ...”
“A tecnologia está desafiando os fundamentos do (LEONG et al., 2017)
setor financeiro, que é altamente regulado no
mundo todo ...”
“Impacto positivo nos resultados alcançados se (HARRISON, 2013; OLIVEIRA; DUBEUX;
deve em boa parte à presença digital que os PEREIRA, 2015)
bancos vêm buscando, em se aprimorando em
consonância com a mudança de hábitos do
consumidor. O impacto da presença digital nas
vendas, na recuperação de marca e no lucro tem
sido frequentemente confirmado ...”
“O impacto da presença digital na vantagem (OLIVEIRA, DUBEUX, PEREIRA, 2015)
competitiva dos bancos brasileiros, reforçando
descobertas anteriores e altas correlações de
variáveis digitais e resultados de negócio....”
“Destaca a crescente adoção deste modelo (GARTNER, 2019)
computacional pelos bancos e o tipo preferido das
organizações é o de cloud privada ou “private
cloud”. Destaca ainda que, do ponto de vista de
adoção, as áreas funcionais mais populares
incluem vendas e atendimento a clientes, core
banking,

gestão

de

risco,

segurança

e

conformidade, adiconando que o maior fator pelo
qual os bancos aderem aos serviços em nuvem é
melhorar os serviços e a experiência do
cliente....”
“Defende que, do ponto de vista das teorias de (SANCHEZ; ALBERTIN, 2008)
estratégias, especialmente da teoria baseada em
recursos (RVB), a vantagem competitiva do uso
de cloud computing não é sustentável se o recurso
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for facilmente imitável ou estiver acessível aos
competidores....”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

Os investimentos em TI são justificados pelos benefícios trazidos ao negócio, sejam eles
estratégicos ou operacionais; a TI faz parte da transformação digital e, neste cenário, faz sentido
incluir a TI no processo de criação das estratégias de inovação e estratégias competitivas sob a
alegação de aproximar cada vez mais os objetivos de negócio com as capacidades de inovar.

2.8 Uso da Tecnologia da Informação
O uso da TI pode ser entendido por meio do conhecimento das suas diversas dimensões,
destacando-se que o uso da TI nas empresas deve ser compreendido por meio do conhecimento
das suas dimensões, que incluem o contexto com seus direcionadores, os tipos de uso de TI, o
desempenho empresarial, a governança e adminitração de TI e o papel dos executivos de
negócio e TI, bem como a relação que existe entre elas (ALBERTIN, 2005). As dimensões
podem ser identificadas no modelo das dimensões do uso de tecnologia da informação em
benefício dos negócios.
Figura 19 - Modelo das Dimensões do Uso de Tecnologia de Informação

Fonte: Albertin e Albertin (2005, p. 94).
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Segundo Albertin, a TI é um dos principais componentes no ambiente empresarial atual e
organizações brasileiras a tem utilizado de forma ampla e intensa, tanto em nível estratégico
quanto operacional (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008). Há diversas oportunidades a serem
exploradas pelas organizações que buscam aproveitar os benefícios da TI em seus negócios
objetivando obter melhor desempenho organizacional, o que pode incluir melhor desempenho
financeiro, obter melhor posicionamento frente aos desafiadores, obter mais eficiência
operacional, melhorar aspectos de governança, melhorar a experiência do usuário e cliente ou,
sobretudo,

melhorar suas capacidades competitivas e de inovação. Considerando essas

complexidades, é importante conhecer as cinco dimensões do uso de TI que considera:
A utilização em si, benefícios oferecidos, contribuição para o desempenho
empresarial, governança e administração de TI, e o papel dos executivos, e da
relação que existe entre estas dimensões, para que se possa garantir a sua
coerência, além do tratamento individual das particularidades de cada uma
delas (ALBERTIN, 2005).

Que pode oferecer ainda mais benefícios alinhados aos conceitos de Porter (1980), que conecta
o sucesso organizacional ao posicionamento em um mercado competitivo alinhado com
desbortas sugeridas pela análise da indústria, em sua teoria das cinco forças competitivas.
No campo competitivo, a TI oferece capacidades para direcionar ou redirecionar os negócios
em todas as indústrias, considerando o contexto e direcionadores das respostas organizacionais,
de indíviduo e da própria tecnologia (ALBERTIN, 2005).
A perceção de valor do uso da TI também depende da complexidade dos negócios (SOULE et
al., 2015) e da visão e valor que a tecnologia tem para cada organização, o que, em certo ponto,
é complexo de se avaliar, pois considera-se diversas aplicações de TI com finalidades variadas.
A sugestão encontrada (VENKATRAMAN, 1994) é que a TI é utilizada de forma estratégica
pelas organizações em cinco níveis distintos: exploração localizada, integração interna,
reengenharia de processos, reengenharia de redes de negócio e redefinição do escopo dos
negócios, onde esta abordagem oferece diferenciais competitivos em linha com Albertin (2005).
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Figura 20 – Estrutura do Grau de Transformação de Negócios

Fonte: Venkatraman (1994).

TI, de fato, é um importante ativo para as organizações se manterem competitivas, em termos
gerais. A capacidade de TI nas organizações refere-se à capacidade que uma organização possui
de lidar com a própria TI, sendo este um pré-requisito importante para inovações digitais
(WIESBÖCK; HESS, 2018).
A matriz abaixo apresenta de forma sintética a visão dos autores sobre o uso da TI nas grandes
organizações e os principais direcionadores conforme articulado no texto acima.

Tabela 8 - Uso da TI (Visões)
Visões
“O

uso

Autores
da

TI

nas empresas

deve

ser (ALBERTIN, 2005)

compreendido por meio do conhecimento das
suas dimensões, que incluem o contexto com seus
direcionadores, os tipos de uso de TI, o
desempenho

empresarial,

a

governança

e

adminitração de TI e o papel dos executivos de
negócio e TI, bem como a relação que existe entre
elas ...”
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“A utilização em si, benefícios oferecidos,
contribuição para o desempenho empresarial,
governança e administração de TI, e o papel dos
executivos, e da relação que existe entre estas
dimensões, para que se possa garantir a sua
coerência, além do tratamento individual das
particularidades de cada uma delas...”
“No

campo

competitivo,

a

TI

oferece

capacidades para direcionar ou redirecionar os
negócios em todas as indústrias, considerando o
contexto

e

direcionadores

das

respostas

organizacionais, de indíviduo e da própria
tecnologia...”
“A TI é um dos principais componentes no (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).
ambiente empresarial atual e organizações
brasileiras a tem utilizado de forma ampla e intesa
tanto em nível estratégico quanto operacional ...”
“A perceção de valor do uso da TI também (SOULE et al., 2015)
depende da complexidade dos negócios ...”
“a TI é utilizada de forma estratégica pelas (VENKATRAMAN, 1994)
organizações
exploração

em

cinco

localizada,

níveis

distintos:

integração

interna,

reengenharia de processos, reengenharia de redes
de negócio e redefinição do escopo dos negócios
onde

esta

abordagem

oferece

diferenciais

competitivos ...”
“A capacidade de TI nas organizações refere-se à (WIESBÖCK; HESS, 2018).
capacidade que uma organização possui de lidar
com a própria TI, sendo este um pré-requisito
importante para inovações digitais...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.
O uso da tecnologia da informação (TI) é multidimensional e representa um componente de alta
importância para a competitividade em todas as indústrias, sobretudo quando há alinhamento
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entre estratégia competitiva e estratégia de inovação. A inovação é um dos benefícios do uso da
TI e pode também representar diferenciais competitivos, pois está fortemente relacionada com os
níveis de tranformação dos negócios, sendo fundamental ao longo das transformações digitais.

2.9

A Transição da Inovação para Inovação Digital

A TI tem papel fundamental nas transformações dos negócios em diversos níveis
(VENKATRAMAN, 1994) e entrega inovação como um de seus benefícios (ALBERTIN,
2005) estando conectada, agora, com a transformação digital dos negócios.
A inovação digital está também associada com o termo “tecnologias digitais”, que
Sambamurthy e Zmud (2017, p. 4) definem como a combinação de hardware, software e que,
na maioria das vezes, representa uma combinação sofisticada de hardware e software para
captura, processamento, armazenamento e transmissão de dados.
Inovação digital está diretamente conectada à habilidade digital que uma organização possui
para transformar recursos, conhecimentos e ideias em novas soluções empresariais que
fundamentalmente diferem dos modelos existentes (DAMANPOUR, 1991; SOULE et al.,
2015). Defende-se que a digitalização rápida e generalizada dos processos de inovação
derrubou as teorias existentes sobre processos e gestão da inovação, colocando em questão as
principais suposições sobre os limites de definição para inovação e a relação entre processos e
resultados da inovação (NAMBISAN et al., 2014). Importante notarmos que inovação, quando
comparada com inovação digital, traz mudanças dramáticas na forma como pensamos estratégia
de inovação, simplesmente, por que o “digital” altera os modelos de negócios como os
conhecemos, superando as teorias clássicas sobre inovação em processos, produtos e serviços.
Os autores defendem, ainda, que há necessidade crítica de teorizar novas formas sobre os
processos de gestão da inovação digital e que esta seja baseada em ricas pesquisas considerando
as tecnologias digitais, argumentando que a inovação digital pode ser usada para descrever,
total ou parcialmente o resultado da inovação.
Entendem também que as capacidades da digitalização alteram radicalmente a natureza e a
estrutura de novos produtos e serviços, gerando novos caminhos para criação de valor e
apropriação de valor.
Em outras palavras, na inovação digital, as tecnologias digitais e os processos
de digitalização associados formam uma parte inata da nova ideia e/ou seu
desenvolvimento, difusão ou assimilação. Dada a conceituação acima, o
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gerenciamento da inovação digital se refere a práticas, processos e princípios
subjacentes à orquestração eficaz da inovação digital.
Nossa definição de inovação digital visa capturar três fenômenos importantes
e simultâneos. Primeiro, nossa definição de inovação digital inclui uma
variedade de resultados de inovação, como novos produtos, plataformas e
serviços, bem como novas experiências de clientes e outras vias de valor;
desde que esses resultados sejam possíveis por meio do uso de tecnologias
digitais e processos digitalizados, os resultados em si não precisam ser
digitais. Segundo nossa definição, inovação digital inclui uma ampla
variedade de ferramentas e infraestrutura digitais (por exemplo, impressão 3D,
análise de dados, computação móvel etc.) para tornar possível a inovação.
Terceiro, nossa definição inclui a possibilidade de que os resultados possam
ser difundidos, assimilados ou adaptados a contextos de uso específicos, como
normalmente experimentado em plataformas digitais (NAMBISAN et al.,
2014).

Para Fichman, Santos e Zheng (2017), inovação digital deve ser uma disciplina integrada ao
currículo dos cursos de sistemas de informação como um conceito fundamental e poderoso.
Esta afirmação está embasada, pois os autores acreditam que, após os 50 anos da Lei de Moore,
estamos vivenciando a era de ouro da inovação digital, pois atualmente temos uma
infraestrutura digital em todo o mundo que é relativamente barata e cada vez mais acessível e
diversificada, considerando a quantidade e tipos de devices e aplicações. E estes eventos
ajudaram no surgimento de novas tecnologias, mídias sociais, computação em nuvem, análise
de dados e Big Data, dispositivos vestíveis, impressão 3D e na maneira como vivemos e
trabalhamos. Com base nesse contexto, os autores defendem primeiramente que estudantes de
graduação ou pós-graduação devem receber uma base sólida e apropriada de tecnologia da
informação, sobretudo de inovação digital, destacando duas razões.
A primeira razão é que os gestores da nova geração precisam entender a verdadeira natureza
das transformações acima mencionadas para que possam ter um “norte” e compreender as
direções e para onde as inovações estão indo.
A segunda razão é que os gestores tem cada vez mais chances de se tornar inovadores digitais,
pois as barreiras que impediam as inovações caíram, salientando-se que os inovadores digitais
são marcados por sua capacidade de unir duas coisas: (1) compreensão do que se tornou possível
devido aos avanços tecnológicos e (2) uma visão astuta de alguma necessidade organizacional
ou social não atendida para criar algo de valor.
Os autores sugerem que os especialistas utilizem os estágios descritos abaixo para ensinar seus
alunos sobre inovação digital, considerando a correta definição de processos digitais, produto e
novos modelos de negócio com foco em pesquisa.
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Figura 21 – Foco de Ensino e Pesquisa

Fonte: Fichman et al. (2017).

Ao mesmo tempo em que as organizações iniciaram seus experimentos e aprendizados sobre
inovação, tipos e estratégias de inovação, é um fato que a digitalização trouxe mais um
paradigma para as organizações. Confirmando esta tendência demonstra-se um estudo sobre
como o conceito de inovação em serviços mudou após a introdução da TI e de tecnologias
digitais nos meios corporativos, através de análise das literaturas com foco em sistemas da
informação e marketing (BARRETT et al., 2015).
Os autores Sambamurthy e Zmud (2017) teorizam que indústrias tradicionais estão sofrendo
disrupções pela chegada de novos competidores digitais como Facebook, Apple, Google e
Tesla, que tomam o lugar de antigas empresas como Wal-Mart, Sears, Cisco e Dell, por usarem
inovações digitais, reforçando ainda que os competidores digitais geram a necessidade de ações
estratégicas em resposta aos movimentos dos novos entrantes.
Sustenta-se ainda que a vantagem competitiva na arena digital é uma ilusão e que existe influência
das intenções estratégicas (propósito estratégico), direcionando o pensamento dos estrategistas
digitais à medida que os movimentos competitivos são formulados e implementados, considerando
mudanças no modelo de negócio, melhorias e inovações constantes.
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Figura 22 – A Influência das Intenções Estratégicas em Movimentos Competitivos

Fonte: Sambamurthy e Zmud (2017, p. 28).

Articulando os conceitos com a teoria de Porter (1996), a ilusão descrita por Sambamurthy e
Zmud (2017) pode ser evitada a partir do posicionamento estratégico que irá distinguir a
empresa de todo o resto. Notadamente, a transformação digital trouxe novos modelos de
negócio reinventando a forma de pensar as estratégias de negócios, obrigando os estrategistas
a se moverem de forma rápida em domínios digitais que envolvem os modelos de negócio
digitais. Defende-se que as organizações digitais podem se mover dentro do arcabouço de
modelos digitais de negócio (WEILL; WOERNER, 2015b). Reforça-se ainda que a estratégia
é a direcionadora da inovação digital e não a tecnologia (KANE et al., 2015).
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Figura 23 – Quatro Modelos de Negócios para a Era Digital

Fonte: Weill e Woerner (2015).
Neste arcabouço as organizações observam estratégias que podem ser utilizadas para melhorar
suas operações ou planejar futuro reposicionamento, considerando os quatro quadrantes: (1)
fornecedores, (2) negócios omnichannel, (3) driver de ecossistema ou (4) produtores modulares.
de forma alinhada com Weill e Woerner (2015b) defende-se que capacidade de se navegar no
mundo digital depende da capacidade da organização em implementar os conceitos digitais que
complementam as soluções digitais que se referem à capacidade de lidar com a transformação
digital (WIESBÖCK; HESS, 2018). Reforça-se, ainda, que há três categorias de inovações
digitais: (1) inovações em processos de negócios digitais, (2) inovações em produtos e serviços
digitais e (3) inovações em modelos de negócios digitais (FICHMAN; SANTOS; ZHENG,
2017; NAMBISAN, 2017).
As organizações podem usar tecnologias digitais para desenvolver novos produtos e/ou serviços
digitais (NAMBISAN, 2017; WEILL; WOERNER, 2015a), digitalizar seus processos de
negócio e estruturas organizacionais (NAMBISAN, 2017; WEILL; WOERNER, 2015a) ou
para operar novos modelos de negócios digitais (NAMBISAN, 2017). Cada uma das 3 opções
possui tecnologias digitais como principais argumentos da inovação e inclui os processos de
digitalização e transformação digital, exigindo aplicações distintas direcionadas a produtos,
processos e modelos de negócios específicos.
A matriz abaixo apresenta, de forma sintética, as diversas visões dos autores sobre inovação
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digital e estratégias para aplicar nas organizações, conforme articulado no texto acima.

Tabela 9 - Inovação Digital (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“A TI tem papel fundamental nas transformações (VENKATRAMAN, 1994)
dos negócios em diversos níveis...”
“Entrega

inovação

como

um

de

seus (ALBERTIN, 2005)

benefícios...”
“A inovação digital esta também associada com (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017)
o termo tecnologias digitais que ...”
“Inovação digital está diretamente conectada a (DAMANPOUR, 1991)
habilidade que uma organização possui para
transformar recursos, conhecimentos e ideias em
novas

soluções

fundamentalmente

empresariais
diferem

dos

que
modelos

existentes ...”
“A digitalização rápida e generalizada dos (NAMBISAN et al., 2014)
processos de inovação derrubara as teorias
existentes sobre processos e gestão da inovação,
colocando em questão as principais suposições
sobre os limites de definição para inovação e a
relação entre processos e resultados da inovação
...”
“inovação digital deve ser uma disciplina (FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2017)
integrada ao currículo dos cursos de sistemas de
informação como um conceito fundamental e
poderoso ...”
“demonstra um estudo sobre como o conceito de (BARRETT et al., 2015)
inovação em serviços mudou após a introdução
da

TI e

tecnologias digitais

nos meios

corporativos, através de análise das literaturas
com foco em sistemas da informação e marketing
...”
“teorizam que indústrias tradicionais estão (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017)
sofrendo disrupções pela chegada de novos
competidores digitais como (Facebook, Apple,
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Google e Tesla) que tomam o lugar de antigas
empresas como Wal-Mart, Sears, Cisco e Dell,
por usarem inovações digitais, reforçando ainda
que os competidores digitais geram a necessidade
de

ações

estratégicas

em

resposta

aos

movimentos dos novos entrantes ...”
“Oorganizações digitais podem se mover dentro (WEILL; WOERNER, 2015b)
do arcabouço de modelos digitais de negócio ...”
“Reforçando que a estratégia é a direcionadora da (KANE et al., 2015)
inovação digital e não a tecnologia...”
“A capacidade de navegar no mundo digital (WIESBÖCK; HESS, 2018)
depende da capacidade da organização em
implementar

os

conceitos

digitais

que

complementam as soluções digitais que se
referem

à

capacidade

de

lidar

com

a

transformação digital...”
“Há 3 categorias de inovações digitais: (1) (FICHMAN;

SANTOS;

ZHENG,

2017;

inovações em processos de negócios digitais, (2) NAMBISAN, 2017)
inovações em produtos e serviços digitais, e (3)
inovações em modelos de negócios digitais...”
“As organizações podem usar tecnologias digitais (NAMBISAN, 2017; WEILL; WOERNER,
para desenvolver novos produtos e/ou serviços 2015a)
digitais...”
“digitalizar seus processos de negócio e (NAMBISAN, 2017)
estruturas organizacionais ...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação
As inovações digitais podem ser compreendidas sob a ótica de seus diversos elementos e
combinações múltiplas, que conectam estratégias de inovação que resultam em uma variedade de
produtos, serviços e plataformas digitais impactando diretamente na experiência dos usuários e
outros valores percebidos. Importante ressaltar que as estratégias de inovação, quando alinhadas às
estratégias competitivas, produzem impactos relevantes e percebidos no mundo físico.
2.10 Impactos das Inovações Digitais nos Negócios
A transformação digital não trata de tecnologia, trata de mudança (WEILL; WOERNER, 2018);
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é sobre estratégia e habilidade de reimaginar modelos de negócio na era digital, ao pensar em
como prever disrupções, notando-se que transformação digital também é sobre os efeitos
econômicos e sociais da digitalização, tendo como principal componente os dados (OECD,
2019; SEBASTIAN et al., 2017).
É essencial lembrar que não é sobre a própria tecnologia; inovação disruptiva se refere a uma
estratégia que emprega uma tecnologia, mas a própria tecnologia não é disruptiva
(CHRISTENSEN, 2015) e afeta indivíduos, empresas e a sociedade de forma geral.
Em particular, a rápida disseminação das tecnologias digitais estabelece um alto nível de
mudanças na direção dos negócios e da nova economia (SHAW; MAHONEY, 2000).
As novas tecnologias permitem que as empresas atendam às novas expectativas dos clientes,
impulsionando e mudando a maneira como as pessoas vivem e trabalham (PRENTICE, 2017).
A transformação digital, como é comumente chamada, representa um fenômeno global que está
redesenhando as indústrias existentes pelas disrupções tecnológicas em suas operações e
modelos de negócio (CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2016).
A transição do mundo físico para o digital ou a integração do mundo físico com o digital pode
ser expressa pelos 6D’s (Digitalizar, Decepção, Disrupção, Desmaterializar, Desmonetizar,
Democratizar) que ocorrem ao longo do processo da transformação das organizações que
buscam crescimento exponencial com a transformação digital (TAGHIZADEH et al., 2014).
A compreensão da disrupção pela transformação digital é resultado das mudanças de
movimentos significativos nos modelos de negócio que usam tecnologias digitais para gerar
valor ao cliente em condições particulares:
Disrupções significativas nos negócios ocorrem quando os operadores
históricos de um setor enfrentam um ou mais concorrentes cujos modelos de
negócios oferecem muito mais valor aos clientes do que os modelos de
negócios dos operadores históricos, e esses operadores são incapazes de
responder efetivamente à ameaça competitiva resultante. Um elemento-chave
nessa definição é o de um modelo de negócios simplificado e agregado das
atividades de uma organização que geram valor e sustentam a lucratividade.
É importante ressaltar que nem todas as inovações de negócios são disruptivas.
Uma inovação de negócios compatível com os modelos de negócios
estabelecidos pelo setor geralmente cria benefícios de curto prazo (ou seja,
ganhos de receita e rentabilidade) para a empresa inovadora e benefícios de
longo prazo (ou seja, a exposição de nichos competitivos anteriormente não
contestados) para todos participantes. Duas forças explicam grande parte
destas disrupções digitais: os incessantes avanços nas tecnologias digitais e na
globalização. As tecnologias digitais se referem às muitas tecnologias
(abrangendo hardware, software e, na maioria das vezes, combinações
sofisticadas de hardware e software) envolvidas na especificação, captura,
processamento, armazenamento e transmissão de dados. Aqui, dados se
referem a atributos de objetos ou eventos representados na forma digital
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(conjuntos discretos de unidades e zeros). Por meio de inovações de hardware
e software (especialmente aquelas associadas à miniaturização de
microprocessadores), as tecnologias digitais experimentaram um crescimento
sustentado e exponencial no desempenho em relação ao custo.
(SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017).

Figura 24 – Os Seis D’s

Fonte: Ismail, Malone e Van Geest (2014).
Características marcantes dos negócios digitais deste tempo, os 6D’s que representam os temas
amplamente pesquisados, Digitalização (SARDANA; SINGHANIA, 2018), referentes à
digitalização

tecnológica,

o

que

a

torna

exponencial.

Desmaterialização

(VAN

CAMPENHOUT et al., 2013), relativa à transformação de tecnologias físicas em serviços
digitais. Desmonetização (HINDOCHA; PANDYA, 2019) remove a necessidade de
pagamentos de partes das tecnologias digitalizadas. Democratização da inovação tecnológica
(FICHMAN; SANTOS; ZHENG, 2017), Decepção (ao ser introduzida a tecnologia ainda está
em processo de amadurecimento e pode decepcionar antes de atingir o pleno uso) e, por fim, a
Disrupção (ocorre quando a tecnologia atinge ponto de utilização dramática superando em
eficácia e custo, substituindo antigas tecnologias). Estes fenômenos trazem disrupções
impressionantes e novas formas de pensar em estratégias sobre como evoluir mais rápido na
transição de modelos de negócios físicos para os digitais.
Sinais dos intensos impactos das transformações digitais que aumentam a competição
econômica (JUDAH; SMITH, 2018; WORLD ECONOMIC FORUM, 2016) de forma
arrasadora, indústrias inteiras, e em âmbito global, sofrem com os efeitos das disrupções.
Demonstra-se que companhias baseadas em tecnologia alcançam o topo da produtividade e
resultados mais rapidamente quando comparadas com empresas clássicas (ISMAIL;
MALONE; VAN GEEST, 2014).
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A seguir, apresenta-se um gráfico enfocando-se a quantidade de tempo que as organizações
clássicas e novas levaram para atingir 1 Bilhão de valor de mercado1 (Market Cap.).
Figura 25 – Capitalização de Mercado (em Bilhões)

Fonte: Ismail, Malone e Van Geest (2014).

Com o custo das tecnologias em queda livre e tecnologias móveis, cloud, inteligência artificial,
sensores análises entre outros estão acelerando o progresso exponencial em que a tecnologia é
o multiplicador (WORLD ECONOMIC FORUM, 2017).
A mudança das organizações do físico para o digital, ao oferecerem produtos e serviços digitais,
é um dos principais motivos do aumento de valor das companhias que seguem o movimento
das mudanças esperadas em sociedades e economias digitais habilitadas para tal.
Outros impactos igualmente relevantes ocorrem quando os reguladores tentam criar políticas
eficazes que possam reger os mercados, habilitados para digital, que apresentam propriedades
interdependentes e sobrepostas e que se enquadram em três grandes categorias (1) Escala,
escopo e velocidade (2) Propriedade, ativos e valor econômico e (3) Relacionamentos, mercado
e ecossistemas (OECD, 2019).
Quanto à primeira categoria de propriedades, escala se refere aos produtos e serviços digitais
1

Capitalização de mercado ou (Market Cap) refere-se ao valor de mercado total em dólar das ações em
circulação de uma empresa. Geralmente chamado de "valor de mercado", é calculado multiplicando as ações de
uma empresa em circulação pelo preço atual de mercado de uma ação.
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(software e dados) que agora têm custos marginais próximos a zero (LONGO; SAKATA, 2018)
e que usam o alcance global da internet, permitindo que as organizações ganhem escala
rapidamente. O escopo é diretamente conectado com a facilidade de criar produtos complexos
que podem combinar muitas funcionalidades (como por exemplo o smartphone) e isto permite
que as empresas possam criar padrões de interoperabilidade (GROVER; LYYTINEN, 2015),
resultando numa economia de escopo em produtos, empresas e setores. A dimensão velocidade
se refere à dinâmica do tempo onde os dados não são esquecidos e o presente é registrado em
tempo real, deixando preocupações para o futuro sobretudo nos referindo à internet que é a rede
que permite este modelo.
A segunda categoria de propriedades (Propriedade, ativos e valor econômico) representa formas
difíceis de valorar (intangíveis), como, por exemplo, software, algoritmos, sensores, pois estes
podem gerar dados que podem ser utilizados em diversos outros serviços com foco em
economia e monetização dos dados (ALFARO et al., 2019; NAJJAR; KETTINGER, 2013;
SHAW; MAHONEY, 2000).
No tocante ao terceiro grupo de características (relacionamentos, mercado e ecossistemas),
relacionamentos lida com a natureza do mundo digital (intangibilidade, código, recursos de
software, dados e computação, os quais que podem ser armazenados e analisados em qualquer
lugar), o que desafia questões geográficas e regulamentares. Os mercados digitais utilizam a
inteligência de rede do centro para a periferia (PARKER; VAN ALSTYNE; JIANG, 2017)
através dos diversos dispositivos interconectados.
A Internet transferiu a inteligência da rede do centro para a periferia. Munidos de computadores
e smartphones, os usuários podem inovar, projetar e construir suas próprias redes e
comunidades, por meio de listas de discussão, hiperlinks e redes sociais; de outro lado, o baixo
custo de transação (PENNY GILLESPIE, 2016) impacta de forma orgânica nas redes e
plataformas digitais, reforçando as teorias de multi-sided platforms (HAGIU, 2015; PARKER;
VAN ALSTYNE; JIANG, 2017), segundo as quais os usuários compartilham e geram cada vez
mais dados ao efetuar transações ao se conectarem com pessoas, empresas e compartilhar dados
de forma aberta, o que, na visão de Sambamurthy e Zmud (2017), alerta também para os riscos.
Ao olhar o passado recente, a maior parte das organizações não foi desenvolvida para a
economia digital, portanto, não é nativa digital (ŠORGO et al., 2017); desta forma, o futuro
destas companhias irá depender da sua habilidade de se transformar digitalmente.
Em uma pesquisa desenvolvida via consultoria, destaca-se a dificuldade que as organizações
enfrentam para obtenção de êxito em seus processos de transformação digital, sendo que apenas
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16% dizem que obtiveram algum sucesso e 7% dizem que o desempenho melhorou, porém,
estas melhorias não foram sustentadas (MCKINSEY & COMPANY, 2018).
A mesma pesquisa indica que organizações que empregam mais tecnologia do que outros obtém
maior índice de sucesso em processos transformacionais.

Figura 26 – Organizações com Transformações Bem-Sucedidas

Fonte: Mckinsey (2018).
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Todos esses avanços transformam os dados em valiosos ativos estratégicos para as organizações
(GROVER et al., 2018), o que fatalmente impacta no futuro do trabalho, trazendo desafios para
pessoas e organizações (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016b) e
altera a noção convencional sobre estratégia competitiva na era da internet (MICHAEL, 2001),
trazendo riscos inerentes ao processo de mudança para uma economia digital.
Sambamurthy e Zmud (2017) associam os riscos inerentes aos modelos de negócios digitais
sob a recomendação de que novas funcionalidades digitais, nas quais se aplicam soluções não
comprovadas ou que introduzem novas formas de digitalização, devem ser inicialmente
implementadas localmente até sua estabilização, demonstrados na figura abaixo.

Figura 27 – Associação Entre Ameaças e Metas

Fonte: Sambamurthy e Zmud (2017).

No setor financeiro, ao mesmo tempo, uma nova geração de competidores digitais entra na
arena, aqui me referindo à crescente porém ainda não definitiva ameaça digital vinda da
ascensão das fintechs2, que em muitos casos podem atuar como competidores ou parceiros de
negócios e que contribuem fortemente para as disrupções nos modelos de negócios da indústria
financeira (KAUFFMAN et al., 2018).
Porém, apesar dos riscos inerentes à transformação digital, os participantes do ecossistema
(pipeline e rede) encontram-se acessando e trocando conteúdos (dados, informações, bens,
serviços, moedas) e são estas atividades que estão criando oportunidades competitivas para
estrategistas digitais capazes de agir com inteligência e agilidade (SAMBAMURTHY; ZMUD,
2

Fintech: é um termo que surgiu da união das palavras financial (financeiro) e technology
(tecnologia). Fintech são maioritariamente Startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do Sistema
financeiro.

78

2017). Os termos “transformação digital” e “inovação” estão relacionados e trazem riscos,
disrupções e oportunidades importantes em todas as indústrias, mas tão importante quanto a
própria tecnologia são as formas surpreendentes pelas quais as pessoas e organizações reagem
e interagem com ela (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018).
A matriz abaixo apresenta sinteticamente a visão dos diversos autores sobre os impactos das
inovações digitais nos negócios, conforme articulado no texto acima.

Tabela 10 - Impactos das Inovações Digitais (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“A transformação digital não trata de tecnologia; (WEILL; WOERNER, 2018)
trata de mudança...”
“Inovação é sobre estratégia e habilidade de (OECD, 2019; SEBASTIAN et al., 2017)
reimaginar modelos de negócio na era digital, ao
pensar em como prever disrupções, notando que
transformação digital também é sobre os efeitos
econômicos e sociais da digitalização, tendo
como principal componente os dados ...”
“É essencial lembrar que não é sobre a própria (CHRISTENSEN, 2015)
tecnologia; inovação disruptiva se refere a uma
estratégia que emprega uma tecnologia, mas a
própria tecnologia não é disruptiva...”
“Em particular, a rápida disseminação das (SHAW; MAHONEY, 2000)
tecnologias digitais estabelece um alto nível de
mudanças na direção dos negócios e da nova
economia...”
“As novas tecnologias permitem que as empresas (PRENTICE, 2017)
atendam às novas expectativas dos clientes,
impulsionando e mudando a maneira como as
pessoas vivem e trabalham...”
“A transformação digital, como é comumente (CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD,
chamada, representa um fenômeno global que 2016)
está redesenhando as indústrias existentes pelas
disrupções...”
“A transição do mundo físico para o digital, ou a (TAGHIZADEH et al., 2014)
integração do mundo físico com o digital, pode
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ser expressa pelos 6D’s (Digitalizar, Decepção,
Disrupção,

Desmaterializar,

Desmonetizar,

Democratizar) que ocorrem ao longo do processo
da transformação das organizações que buscam
crescimento exponencial com a transformação
digital...”
“companhias baseadas em tecnologia alcançam o (ISMAIL; MALONE; VAN GEEST, 2014)
topo da produtividade e resultados mais
rapidamente quando comparadas com empresas
clássicas...”
“Com o custo das tecnologias em queda livre e (WORLD ECONOMIC FORUM, 2017)
tecnologias móveis, cloud, inteligência artificial,
sensores, análises entre outros estão acelerando o
progresso exponencial no qual a tecnologia é o
multiplicador...”
“Outros impactos igualmente relevantes ocorrem (OECD, 2019)
quando os reguladores tentam criar políticas
eficazes

que

habilitados

possam

para

reger

digital

os

que

mercados
apresentam

propriedades interdependentes e sobrepostas e
que se enquadram em três grandes categorias: (1)
escala, escopo e velocidade (2) propriedade,
ativos e valor econômico e (3) relacionamentos,
mercado e ecossistemas...”
“Software e dados que agora tem custos (LONGO; SAKATA, 2018)
marginais próximos a zero...”
“O escopo é diretamente conectado com a (GROVER; LYYTINEN, 2015)
facilidade de criar produtos complexos que
podem combinar muitas funcionalidades (como,
por exemplo, o smartphone) e isto permite que as
empresas

possam

criar

padrões

de

interoperabilidade...”
“Propriedade,
representam

ativos
formas

e

valor

difíceis

econômico (ALFARO
de

et

al.,

2019;

NAJJAR;

valorar KETTINGER, 2013; SHAW; MAHONEY,
(intangíveis), como, por exemplo, software, 2000)
algoritmos, sensores, pois esses podem gerar
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dados que podem ser utilizados em diversos
outros serviços com foco em economia e
monetização dos dados...”
“Os mercados digitais utilizam a inteligência de (PARKER; VAN ALSTYNE; JIANG, 2017)
rede do centro para a periferia...”
“O baixo custo de transação impacta de forma (HAGIU, 2015; PARKER; VAN ALSTYNE;
orgânica nas redes e plataformas digitais, JIANG, 2017)
reforçando as teorias de multi-sided platforms...”
“Todos estes avanços transformam os dados em (GROVER et al., 2018)
valiosos

ativos

estratégicos

para

as

organizações...”
“Impactos estes que fatalmente impactam no (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016b)
futuro do trabalho, trazendo desafios para pessoas
e organizações...”
“Alterando a noção convencional sobre estratégia (MICHAEL, 2001)
competitiva na era da internet...”
“No setor financeiro, ao mesmo tempo que uma (KAUFFMAN et al., 2018)
nova geração de competidores digitais entra na
arena, aqui me referindo à crescente, porém ainda
não-definitiva ameaça digital, vinda da ascensão
das fintechs...”
“Porém,

apesar

transformação

dos

digital,

riscos
os

inerentes

participantes

à (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017)
do

ecossistema (pipeline e rede) encontram-se
acessando

e

trocando

conteúdos

(dados,

informações, bens, serviços, moedas) e são essas
atividades que estão criando oportunidades
competitivas para estrategistas digitais capazes
de agir com inteligência e agilidade...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

Os impactos da transformação digital nos negócios são inquestionáveis e requerem novas
habilidades para repensar a forma de competir na economia digital, reimaginar os modelos de
negócio, ao mesmo tempo em que os estrategistas buscam novas soluções para continuar
inovando de forma criativa. Impossível prever o cenário futuro com tantas variáveis à frente,
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porém, compreender os principais impactos é um sinal claro de que é preciso desenhar, desde
já, estratégias competitivas que usem como principal combustível a força-motriz da inovação.

2.11 Direcionadores para Inovação na Indústria Bancária

Forças poderosas estão remodelando o setor bancário (novas expectativas dos clientes, novos
modelos de negócios, pressões do mercado e dos reguladores, novos competidores) e tudo
impulsionado pela transformação digital criando um imperativo para inovar.
Os bancos precisam superar esses desafios e se reequipar para vencer na próxima era. Os bancos
devem não apenas executar os imperativos de hoje, mas também inovar radicalmente e se
transformar para o futuro (PWC, 2017a).
Instituições bancárias clássicas nasceram para operar de forma física e, agora, percebem que
investir em estratégia, inovação digital e tecnologia é caminho para obter benefícios e manter a
competitividade em uma indústria em constante evolução, dando espaço para conceitos como
banco digital (DB), banco como serviço ou o bank as a services (BaaS).
Skinner (2014) defende estratégias para transformar bancos tradicionais em digitais ou lançar
bancos nativamente digitais, articulando que os bancos, agora, deixaram se ser fundamentados
no modelo físico (agências, postos de atendimento bancário etc.) para serem fundamentados
nos dados, argumentando que o ativo mais valioso é a informação.
A transformação digital nos bancos está fortemente relacionada com as estratégias de negócio
ou estratégias competitivas adotadas por cada instituição que considera a convivência e
integração entre seus diversos canais digitais (internet banking, mobile banking, phone
banking) e físicos (agências, postos de atendimento, correspondentes bancários). Especialistas
e pesquisadores chamam este ecossistema de “Phygital”, que é um neologismo que junta os
termos “Physical” and “Digital”, que representa um conceito de espaço que se origina da
convergência da dimensão física e da virtual e pode fazer alusão à realidade aumentada, internet
das coisas, robóticas e a inteligência artificial (GAGGIOLI, 2017). É uma narrativa frequente
utilizada por todos os grandes bancos que seus esforços vão em direção à melhoria da
experiência do cliente, redução de custos operacionais e melhoria na eficiência operativa. E,
para isso, os bancos, agora, buscam aprender não somente com sua própria indústria, mas
também com setores como varejo, nos quais buscam melhores estratégias para desenvolver
abordagens mais eficazes de “omnichannel” e plataformas de negócios digitais.
Não pode ser menosprezado o fato de os bancos trandicionais possuirem legados que
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consideram do ponto de vista da TI (portfólio de software, infraestrutura de sistemas, dados,
operações), do ponto de vista de negócios (contratos antigos, operações, transações), que
permanecem nos sistemas de tecnologia antigos, como também há o legado físico de suas
unidades de negócio (agências, pontos de atendimento, escritórios de negócios, préditos etc.);
certamente, este ecossistema importa no momento de criar estratégias para inovar.
No passado o que poderia ser vantagem competitiva, como é o caso de presença física
espalhada, hoje pode ser um custo desnecessário e isto faz com o que os executivos do setor
repensem suas estratégias para redesenhar um novo modelo de organização, buscando conectar
o “existente físico ou virtual” com as inovações digitais.
Em pesquisa desenvolvida recentemente, revela-se diferenças claras em relação às atitudes e
comportamentos digitais entre consumidores em todo o mundo (traditionalists, online
embracers, or digital adventurers) (DELOITTE, 2018b). Isto demonstra o quanto os bancos
precisam estar alinhados com seus clientes para entregar produtos e serviços cada vez mais
customizados para cada segmento e até para cada cliente.
Com a adesão de tecnologias em atividades cotidianas, consumidores de todo
o mundo esperam que os bancos interajam de forma mais assídua por meio de
plataformas digitais.
O setor bancário precisa identificar quais são os principais serviços digitais
utilizados por seus clientes e como podem atender de forma suficiente às suas
necessidades. (DELOITTE, 2018b).

Os bancos também estão pressionados para gerar novos negócios que possam trazer novas
receitas, aproveitando o potêncial da transformação digital, uma vez que suas principais linhas
de negócio estão ameaçadas pelas disrupções digitais, sugere o estudo de Gartner (2018).
Defende-se também que o novo modelo de negócios sirva como a interface entre o que a
tecnologia permite e o que o mercado deseja (KAVADIAS; LADAS; LOCH, 2016). Neste
ponto há diversas oportunidades a serem exploradas pelos bancos.
Novos competidores trazem novos desafios para as organizações financeiras que, agora, não se
preocupam somente com outros bancos, mas também com as fintechs que se organizam em
torno de uma necessidade geralmente do setor financeiro e desenvolvem soluções com
tecnologias inovadoras e com baixo custo.
A maioria das fintechs de hoje, que são milhares em todo o mundo, permanece
sob o radar regulador, mas estão rapidamente atraindo atenção à medida que
atingem escala significativa. Por que toda essa atividade empreendedora?
Simplificando, as recompensas potenciais são enormes. Capturar apenas uma
pequena fatia do mercado global de banco de varejo de US $ 1 trilhão pode
proporcionar retornos muito atraentes para proprietários e investidores. Essa
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interrupção contínua do setor de serviços financeiros não é um problema
isolado. Exceção. Os concorrentes digitais estão entrando em todos os setores,
criando uma necessidade de respostas estratégicas por empresas estabelecidas
e pelos novos entrantes (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017).

Ao mesmo tempo que estas companhias ameaçam o setor bancário em suas diversas linhas de
negócio (ex: empréstimos, financiamentos, meios de pagamentos, gestão de riquezas, câmbio
entre outras áreas), os bancos também se preocupam as Big techs (Grandes empresas de
tecnologia como Apple, Google, Amazon, Facebook), que podem reduzir sua margem de lucro
e trazer desafios enormes aos bancos caso orgaizações deste tipo optem pela entrada real no
setor financeiro. Incentivos não faltam, sobretudo considerando as inovações oriundas do(s)
regulador(es) de cada país, como é o caso da recente legislação PSD2 (Payment Services
Revised Directive), que foi projetada pelos países da União Europeia e que pode alterar de forma
dramática o setor de pagamentos, afetando desde a forma como os pagamentos ocorrem até as
informações geridas ao efetuar um pagamento.
Para poder competir com as atraentes big techs e fintechs, os bancos precisam
redefinir seus recursos humanos e sua estratégia de recrutamento. Conectar-se
e interagir com as comunidades de desenvolvedores e as comunidades
iniciantes são, por excelência, a esse respeito. (CORTET; RIJKS; NIJLAND,
2016).

Importante destacar a força e importância que os regulares do sistema financeiro possuem ao
redor do mundo, ao pressionar os bancos do ponto de vista de regulamentação e limites de suas
operações, proteção ao consumidor, com objetivos de manter o equilibrio econômico.
Há necessidade de proteger o consumidor de serviços financeiros por causa do desequilíbrio de
poder, informações e recursos que existe entre consumidores e provedores de serviços
financeiros, colocando os consumidores em desvantagem (WORLD BANK, 2017).
Desta forma, a regulação de proteção do consumidor tem como objetivo lidar com esta falha de
mercado (KASTNER, 2014) devido à agressividade dos mercados, sobretudo considerando a
grande crise de 2008 sob a necessidade de estabilizar os mercados (LUMPKIN, 2010).
A competição baseada em inovação é a força motriz do desenvolvimento capitalista
(SCHUMPETER, 1934); desta forma, os reguladores do setor bancário (no Brasil, este é o papel
do BACEN desde 1964) vem evoluindo e, agora, além do seu papel clássico de assegurar a
estabilidade da moeda por meio da implementação de políticas monetárias e regular o sistema
de intermediação da qual os bancos fazem parte, também tem papel fundamental no
direcionamento de normas para incentivar as inovações no setor.
Em meio a tantas forças que agem transformando a indústria bancária, as estratégias para inovar
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e competir assumem vital importância para que os líderes de hoje possam prosperar no futuro
transformado pelas inovações e digitalização de negócios.
A matriz abaixo apresenta sinteticamente as visões dos diversos autores sobre os direcionadores
da inovação para a indústria bancária, conforme articulado no texto acima.

Tabela 11 - Direcionadores da Inovação (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“Forças poderosas estão remodelando o setor (PWC, 2017a).
bancário (Novas expectativas dos clientes, novos
modelos de negócios, pressões do mercado e dos
reguladores, novos competidores)...”
“A transformação digital criando um imperativo
para inovar.Os bancos precisam superar esses
desafios e se reequipar para vencer na próxima
era...”
“Os bancos devem não apenas executar os
imperativos de hoje, mas também inovar
radicalmente e se transformar para o futuro...”
“Defende estratégias para transformar bancos (SKINNER, 2014)
tradicionais em digitais ou
lançar bancos digitais articulando que os bancos,
agora, deixaram se ser fundamentados no modelo
físico (agências, postos de atendimento bancário
etc.),

mas

fundamentados

nos

dados,

argumentando que o ativo mais valioso é a
informação...”
“Especialistas e pesquisadores chamam este (GAGGIOLI, 2017)
ecossistema de “Phygital”, que é um neologismo
que junta os termos “Physical” and “Digital”, que
representa um conceito de espaço que se origina
da convergência da dimensão física e da virtual e
pode fazer alusão à realidade aumentada, internet
das coisas, robóticas e a inteligência artificial...”
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“Há diferenças claras em relação às atitudes e (DELOITTE, 2018b)
comportamentos digitais entre consumidores em
todo o mundo (traditionalists, online embracers,
or digital adventurers)...”
“Os bancos também estão pressionados para (GARTNER, 2018)
gerar novos negócios que possam trazer novas
receitas,

aproveitando

o

potêncial

da

transformação digital, uma vez que suas
principais linhas de negócio estão ameaçadas
pelas disrupções digitais...”
“Defende que o novo modelo de negócios serve (KAVADIAS; LADAS; LOCH, 2016)
como a interface entre o que a tecnologia permite
e o que o mercado deseja. Neste ponto, há
diversas oportunidades a serem exploradas pelos
bancos...”
“Há necessidade de proteger o consumidor de (WORLD BANK, 2012)
serviços financeiros por causa do desequilíbrio de
poder, informações e recursos que existe entre
consumidores

e

provedores

de

serviços

financeiros, colocando os consumidores em
desvantagem...”
“Desta forma, a regulação de proteção do (KASTNER, 2014)
consumidor tem como objetivo lidar com esta
falha de mercado...”
“Devido

à

agressividade

dos

mercados, (LUMPKIN, 2010)

sobretudo considerando a grande crise de 2008
sob a necessidade de estabilizar os mercados...”
“A competição baseada em inovação é a força- (SCHUMPETER, 1934)
motriz do desenvolvimento capitalista...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.
Os direcionadores da inovação para os bancos são claros e vem de muitas fontes e de muitas
direções, exigindo cada vez mais que os bancos redesenhem suas estratégias de negócio para
competir no mundo digital, utilizando estratégias de inovação de forma eficaz para melhorar
resultados e movimentos para atingir vantagem competitiva sustentável.
Os capítulos abaixo buscam representar, descrever e argumentar alguns dos principais
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direcionadores da inovação na indústria bancária, considerando as novas expectativas dos
clientes, novos modelos de negócios, as pressões do mercado e novos competidores.
2.11.1

Novas Expectativas dos Clientes

A transformação digital está preocupada com as mudanças que as tecnologias digitais podem
gerar no modelo de negócio de uma empresa, que resultam em produtos ou estruturas
organizacionais alterados ou na automação de processos (HESS et al., 2019).
Nos bancos, a transformação digital, sobretudo, está também conectada com a melhoria da
experiência digital do(s) usuários e clientes (FEBRABAN, 2019), como foco de estudo de
pesquisadores e profissionais do setor bancário, sendo de alta relevância para competir no
mundo virtual.
Decidir exatamente como um sistema de atendimento de pedidos deve
ser projetado, implementado e operado envolve um conjunto complexo
de questões associadas ao alinhamento dos recursos tecnológicos
disponíveis e do talento humano disponível, além de levar em
consideração as expectativas de lucratividade e as expectativas dos
clientes. (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017).
Os bancos estão constantemente buscando formas para melhorar a experiência de seus clientes
ao redor do mundo, porém, neste quisito, as fintechs que surgiram a partir da integração entre
tecnologia e o setor financeiro se destacam por suas características e foco ao buscar soluções
especializadas nas necessidades do cliente e com maior foco em operações específicas. Outra
característica das fintechs que colocaboram com este fato é que elas já nascem digitais e suas
soluções operam na infraestrutura computacional em nuvem (Cloud Computing), não tendo
sistemas legados que podem desacelerar a inovação, como é o caso dos grandes bancos
brasileiros. Um estudo já destaca que, em sua pesquisa com mais de 50 bancos globais, todos
se comprometeram de alguma forma com a transformação da experiência do cliente,
argumentando ainda que os programas para melhoria de experiência dos clientes bem-sucedidos
combinam os objetivos de cima para baixo (top-down) e um ciclo de feedback de baixo para
cima (botton-up), e isso ajudaria a manter as transformações da jornada do cliente (NICOLAS
MAECHLER, JONATHAN MICHAEL, ROBERT SCHIFF, 2018).
As Lições foram aprendidas e imitadas com praticantes da experiência digital em serviços como
Amazon, Google e Apple, que utilizam seus modelos de negócio para habilitar interações
diretas com sua vasta rede de usuários (BIS, 2019).
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Os bancos, por sua vez, enxergam os benefícios de aumentar a lealdade dos clientes, reduzir
custos e aumentar as receitas significamente. O mesmo estudo destaca ainda um método para
transformar a experiência do cliente, que começa com o engajamento dos líderes seguido da
compreensão e transformação da jornada do cliente com feedback contínuo, que envolve todos
os empregados, combinando o desenho da jornada por produto e/ou serviço em um caminho
estruturado que começa no processo de on-boarding digital e físico.
Nativos digitais são os alvos dos bancos digitais ou dos bancos tradicionais que estão
digitalizando parte de suas estratégias de negócios para atrair este tipo de usuário.
Nativos digitais é termo criado pelo norte americano Marc Prensky. Um nativo digital é aquele
que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais (videogames, internet, telefone celular, MP3,
iPod) presentes em sua vida (PRENSKY, 2001).
Presume-se que os nativos digitais possuam conhecimentos e habilidades que lhes permitam
lidar com ferramentas de tecnologias da informação e comunicação (TIC) de maneira “natural”
(ŠORGO et al., 2017) e isto traz os desafios aos bancos de entregar soluções que conquistem
este tipo de cliente.
Quando um nativo digital utiliza os canais digitais para interagir com o banco com o qual tem
relacionamento, ele espera encontrar uma experiência similar às encontradas em suas redes sociais,
em seu marketplace de compras favorito, recursos semelhantes aos encontrados em seus games e
recursos digitais encontrados em seu smartphone. (HARGITTAI, 2010).
Um estudo da PWC (2017b) afirma o banco digital pode impulsionar os resultados dos bancos,
sobretudo quando as transações são feitas a partir dos smartphones e não de uma agência física,
porém destaca que nem todos os bancos estão preparados para uma transformação digital completa
e, desta forma, identifica três abordagens para os bancos iniciarem a transição de seus negócios: (1)
Front-end only, que sugere que os bancos modifiquem os principais canais de interação com os
clientes digitais (website, apps etc.), sendo esta uma abordagem de digitalização cosmética destes
canais, porém, destacam que o backend continuará sem as modernizações necessárias para uma
experiência completa; (2) Wrap and digitize, sugerindo que os bancos digitalizem o front-end dando
um passo além e, gradualmente, possam substituir a infraestrutra dos antigos sistemas legados
integrando o middle office com back office, utilizando estratégias baseadas em API’s que garantem
a interoperabilidade de interfaces entre os vários sistemas utilizadas para expor a estrutura de dados
por trás de determinados limites dos sistemas (NEGOITA; LAPOINTE; RIVARD, 2018); (3) Go
Digital Native é estratégia na qual os bancos, tradicionais ou não, podem optar em criar um banco
novo totalmente digital, considerando implementar tecnologias digitais em todas as camadas do
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negócio (do front end ao back end), argumentando ainda que este estratégia pode oferecer economia
de custos e maior capacidade do banco se adaptar quando necessário e que geralmente esta
abordagem começa com bancos minimamente viáveis (MVBs), oferencendo quantidades minimas
de produtos e serviços.

Figura 28 – Estratégias de Bancos Digitais

Fonte: PwC (2017b).

Defende-se, em um estudo sobre expectativas do cliente, onde se usou como base um banco do
reino unido (Sepah Bank), que existem diferenças significativas entre as expectativas do cliente
e suas percepções (ESMAEILPOUR; HOSEINI, 2014), o que torna uma tarefa díficil para os
bancos atenderem todos os tipos de necessidades; porém, o estudo conclui que há uma
combinação possível com 9 variáveis que podem melhorar o nível de aderência entre as
expectativas do cliente e a realidade que pode ser alterada.

Figura 29 - Expectativas de Clientes Bancários

Fonte: Esmaeilpour e Hoseini (2014).
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Clientes, agora, são digitais e os bancos caminham na mesma direção. Defende-se que as
empresas precisam combinar avaliações top-down, baseadas em análise orientada por dados
para identificar as principais jornadas do cliente e, em seguida, envolver toda a organização na
reformulação da experiência do cliente (DUNCAN; JONES; RAWSON, 2013). Isso requer a
mudança de abordagens isoladas para multifuncionais e a mudança de um ponto de contato para
uma orientação de jornada.
Por causa de fatores econômicos, sociais e culturais, os bancos também possuem o desafio da
segmentação de clientes que, por sua vez, obrigam os bancos a desenharem estratégias de
atendimento diferenciadas. Cada organização possui estratégias diferentes para segmentar os
clientes e nem todos usam a segmentação demográfica por renda (KOTLER, 2011), usando a
variável investimento e a renda mensal. Kotler enfatiza que há outros fatores que influenciam
no processo de decisão de compras que, por sua vez, definem os segmentos.
Figura 30 - Fatores de Influência no Processo de Decisão de Compra

Fonte: Kotler e Armstrong (1980)

Uma pesquisa (FEBRABAN, 2019) destaca que, apesar dos desafios do cenário econômico do
Brasil, os bancos registraram, pelo segundo ano consecutivo, aumento nos investimentos e
despesas direcionados à tecnologia e, com foco em melhorar a experiência dos clientes, R$ 19,6
bilhões foram aplicados pelas instituições financeiras em tecnologias para melhor atender às
novas demandas dos clientes – um crescimento de 3% em relação a 2017. Considerando os
impasses da economia do País no ciclo mais recente, observou-se um aumento nas despesas
com tecnologia, que subiram de R$ 13,2 bilhões para R$ 13,9 bilhões. Os investimentos, por
sua vez, mantiveram-se no mesmo patamar, indo de R$ 5,8 bilhões para R$ 5,7 bilhões – um
reflexo do esforço dos bancos em continuar acompanhando a evolução da tecnologia, de forma
eficiente, para oferecer serviços de ponta ao usuário. A pesquisa destaca ainda que as
tecnologias que mais sofrem investimentos são dirigidas para transações com movimentação
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financeira, o que demonstra que os bancos possuem preocupações com segurança e utilização
dos dados em operações com valores financeiros, notando que os esforços de marketing e
vendas estão mais dirigidos para fortalecer o relacionamento com o cliente através do canal
mobile.
Figura 31 - Investimentos Prioritários

Fonte: Febraban (2019).

O principal ponto de contato do cliente com as organizações não é mais uma agência bancária
física, mas, sim, uma plataforma digital, e isto apresenta novas oportunidades para que
empresas criadas no mundo pré-digital possam mudar o jogo (SEBASTIAN et al., 2017).
A matriz a seguir apresenta sinteticamente a visão dos autores sobre as novas expectativas dos
clientes, considerando os argumentos articulados no texto acima.

Tabela 12 - Novas Expectativas dos Clientes (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“A transformação digital está preocupada com as (HESS et al., 2019).
mudanças que as tecnologias digitais podem
gerar no modelo de negócio de uma empresa, que
resultam

em

produtos

ou

estruturas

organizacionais alterados ou na automação de
processos...”
“Nos bancos, a transformação digital, sobretudo, (FEBRABAN, 2019)
está também conectada com a melhoria da
experiência digital do(s) usuários e clientes...”
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“Decidir exatamente como um sistema de (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017)
atendimento de pedidos deve ser projetado,
implementado e operado envolve um conjunto
complexo de questões associadas ao alinhamento
dos recursos tecnológicos disponíveis e do
talento humano disponível, além de levar em
consideração as expectativas de lucratividade e as
expectativas dos clientes...”
“As lições foram aprendidas e imitadas com (BIS, 2019)
praticantes da experiência digital em serviços
como Amazon, Google e Apple, que utilizam
seus modelos de negócio para habilitar interações
diretas com sua vasta rede de usuários...”
“Nativos digitais é termo criado pelo norte (PRENSKY, 2001)
americano Marc Prensky. Um nativo digital é
aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias
digitais (videogames, internet, telefone celular,
MP3, iPod) presentes em sua vida...”
“Presume-se que os nativos digitais possuam (ŠORGO et al., 2017)
conhecimentos e habilidades que lhes permitam
lidar com ferramentas de tecnologias da
informação e comunicação (TIC) de maneira
‘natural’...”
“Quando um nativo digital utiliza os canais (HARGITTAI, 2010)
digitais para interagir com o banco com o qual
tem relacionamento, ele espera encontrar uma
experiência similar às encontradas em suas redes
sociais, em seu marketplace de compras favorito,
recursos semelhantes aos encontrados em seus
games e recursos digitais encontrados em seu
smartphone...”
“o banco digital pode impulsionar os resultados (PWC, 2017b)
dos bancos, sobretudo quando as transações são
feitas a partir dos smartphones e não de uma
agência física; porém, destaca que nem todos os
bancos estão preparados para uma transformação
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digital completa e, dessa forma, identifica três
abordagens: Front-end only, Wrap and digitize,
Go Digital Native...”
“Estratégias baseadas em API’s, que garantem a (NEGOITA; LAPOINTE; RIVARD, 2018)
interoperabilidade de interfaces entre os vários
sistemas utilizadas para expor a estrutura de
dados por trás de determinados limites dos
sistemas...”
“quanto à experiência do cliente, o que torna uma (ESMAEILPOUR; HOSEINI, 2014)
tarefa díficil para os bancos atenderem todos os
tipos de necessidades; porém, o estudo conclui
que há uma combinação possível com 9 variáveis
(reputation, ease of services, trust, physical
features, response and services, profit and
facilities, innovation and diversity in services,
competencies and skills of staff, emploee
behavior) que podem melhorar o nível de
aderência entre as expectativas do cliente e a
realidade que pode ser alterada...”
“Clientes agora são digitais e os bancos (DUNCAN; JONES; RAWSON, 2013)
caminham na mesma direção; defende que as
empresas precisam combinar avaliações topdown, orientadas com análise orientada por dados
para identificar as principais jornadas do cliente e
em seguida envolver toda a organização na
reformulação da experiência do cliente. Isso
requer a mudança de abordagens isoladas para
multifuncionais e a mudança de um ponto de
contato para uma orientação de jornada...”
“Cada organização possui estratégias diferentes (KOTLER, 2011)
para segmentar os clientes e nem todos usam a
segmentação demográfica por renda...”
“O principal ponto de contato do cliente com as (SEBASTIAN et al., 2017)
organizações não é mais uma agência bancária
física, mas, sim, uma plataforma digital e isto
apresenta novas oportunidades para que empresas
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criadas no mundo pré-digital possam mudar o
jogo...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.
A mudança no comportamento dos clientes e a evolução tecnológica estão mudando o futuro
dos serviços financeiros e a junção desses dois fatores trazem para a discussão a necessidade
de compreender as relações entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação; uma vez
que os clientes desejam experiências digitais superiores, as organizações financeiras precisam
combinar esses fatores para equacionar formas de obter vantagem competitiva.
2.11.2

Novos Modelos de Negócio

A transformação digital trouxe velocidade e disrupção para todas as indústrias e novos modelos
de negócios são viabilizados pelas tecnologias digitais que transformam a forma como
pensamos a estratégia de negócios. Gartner (2018) defende que todo negócio digital não é bom
apenas com tecnologias como Inteligência Artifical (AI), Internet of Things (IoT) e Application
Program Interfaces (API’s), porém, é importante trabalhar com outros ecossistemas
considerando suas cadeias de valores e plataformas digitais com objetivos específicos como é
o caso da do Alibaba que está superando os seus concorrentes (figura 32).

Figura 32 – Como Alibaba Está Superando os Concorrentes

Fonte: Gartner (2018).
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Novos modelos de negócios e inovações surgem na medida que os executivos do setor
compreendem de forma clara o funcionamento da indústria e dos concorrentes (PORTER,
1980); desta forma, adotam estratégias competitivas com foco em diferenciação.
Gartner (2018) destaca que muitas linhas de negócios em serviços financeiros enfrentam alto
risco de perda de valor por causa das disrupções, mas a maioria das organizações financeiras
permace conservadora nos negócios digitais.
De acordo com esse estudo, as disrupções mais rápidas ocorrem nos setores de serviços que
possuem menor dependência de ativos físicos, neste caso, afetando diretamente o setor de
serviços financeiros; afima ainda que o setor financeiro mudará radicalmente seu modelo de
negócio atual para o modelo de plataforma digital.
A pesquisa traz também a visão sobre como, devido à concorrência, bancos tradicionais
avançam mais rapidamente colocando parte das linhas de negócio e das receitas dos próprios
bancos em risco, citando exemplos de novos entrantes no setor financeiro como o banco Revolut
que, em 2018, havia atingido o limiar de referência de 1 milhão de clientes no reino unido, com
cerca de 2,4 milhões de clientes de forma geral e 9.000 novos usuários por dia.
TransferWise, que já possui 3 milhões de clientes, Betterment e a Wealthfront, que são Fintechs
direcionadas ao segmento de gestão de riquezas (wealth manager) e serviços de investimentos
automáticos, atingiram US$ 13.5 e US$ 10 Bilhões, respectivamente, em ativos sob gestão
(Aum) em menos de 10 anos.
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Figura 33 – Número de FSPs que Percebem o Risco de Interrupção da Receita

Fonte: Gartner (2018).
O estudo recomenda ainda que os líderes da tecnologia corporativa mostrem para suas
organizações que, para responder aos desafios das disrupções e buscar novas modelos de
negócio, devem olhar para quatro dimensões específicas: ambição em modelos de negócio
digitais, risco de disrupção, foco no cliente e destreza digital (digital dexterity), uma vez que
pode-se acelerar os processos de inovação priorizando os investimentos em tecnologia e
habilitando a força de trabalho a abraçar as mudanças disruptivas (MANN, 2019).
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Figura 34 - Status do Programa de Destreza Digital por Setor

Fonte: Gartner, 2018.

A experiência do cliente é um dos principais motivos pelos quais os bancos em todo o mundo
vêm investindo seus esforços para aprimorar a gestão e utilização dos dados que trafegam em
suas plataformas, com a finalidade de monetizar estas informações.
Alfaro et al. (2019) argumentam que a monetização dos dados ocorre quando as empresas
convertem dados e análises em retornos financeiros, descrevendo como o BBVA, um grupo
financeiro global, estruturou um centro de excelência em ciência de dados em 2014 para liderar
suas atividades de monetização de dados. Defendem, ainda, que os times de análises de dados
são parte fundamental para melhoria significativa de produtos e serviços e insights para criação
de novos modelos de negócio.
No tocante às organizações tradicionais que obtiveram sucesso com seus sistemas e modelos de
negócio antigos e que agora tem dificuldade de se afastar, recomenda-se que estas empresas
adotem novas métricas de desempenho e reconstruam suas redes de fornecedores, distribuidores
e parceiros para que possam criar novos modelos de negócio baseados em sistemas modernos
(WESSEL; LEVIE; SIEGEL, 2016).
Gradualmente, os bancos tradicionais estão aderindo a novas tecnologias, sistemas e
reformulando suas parcerias, ao mesmo tempo que repensam suas estratégias de negócios.
Neste contexto, as fintechs podem prover soluções diversas, incluindo pagamentos,
empréstimos, podendo também explorar opções para obter licença bancária para explorar
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melhor seu próprio modelo de negócio, trazendo disrupções de alto impacto (NUYENS, 2019).
Desta forma, é evidente que os bancos devem se concentrar em seus negócios, focalizando o
mundo digital das plataformas e imaginar novas formas de oferecer seus produtos e serviços.
Não por acaso, as fintechs desempenham cada vez mais protagonismo globalmente, recebendo
cada vez mais investimentos, pois as grandes organizações e investidores em todo o mundo
enxergam alto valor em combinar estratégias de inovação e competitividade, utilizando a
experiência dos grandes bancos e as inovações digitais das startups em uma abordagem de
parceria ou, em muitos casos, as startups tomando parte dos negócios dos bancos em uma
abordagem de competição com os grandes bancos.

Figura 35 – Fintechs Mais Valiosas do Mundo

Fonte: CB Insights, 2019.

O futuro do modelo do negócio bancário está sendo redefinido com diversas apostas sobre como
os bancos podem se reposicionar no mundo digital, seja como um expert em relacionamento
com o cliente, um expert em produtos e serviços financeiros ou um provedor de tecnologia
(ROLAND BERGER, 2018).
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Figura 36 – Escolhendo um Novo Modelo de Negócios

Fonte: Roland Berger (2018).

O cenário sobre como os bancos podem usufruir das inovações digitais continuará em movimento
e isto envolve inovações que combinam os mundos físicos e digitais (GAGGIOLI, 2017),
colocando os usuários no centro das atenções dos grandes bancos tradicionais, enquanto as
organizações recém-chegadas (nativas digitais) criarão rapidamente mercados inteiramente novos.
A matriz abaixo apresenta sinteticamente a visão dos autores sobre os novos modelos de
negócio, considerando os argumentos descritos no texto acima.

Tabela 13 - Novos Modelos de Negócio (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“Todo negócio digital não é bom apenas com (KRISTIN MOYER, HUNG LEHONG, 2018)
tecnologias como (Inteligência Artifical (AI),
Internet of Things (IoT) e Application Program
Interfaces (API’s), porém é importante trabalhar
com outros ecossistemas considerando suas
cadeias de valores, plataformas digitais com
objetivos específicos...”
“Novos modelos de negócio e inovações surgem (PORTER, 1980)
na medida em que os executivos do setor
compreendem de forma clara o funcionamento da
indústria e dos concorrentes...”
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“Muitas

linhas

de negócios em

serviços (GARTNER, 2018)

financeiros enfrentam alto risco de perda de valor
por causa das disrupções, mas a maioria das
organizações financeiras permace conservadora
nos negócios digitais...”
“Ambição em modelos de negócio digitais, risco (MANN, 2019)
de disrupção, foco no cliente e destreza digital
(digital dexterity) que pode acelerar os processos
de inovação priorizando os investimentos em
tecnologia e habilitando a força de trabalho a
abraçar as mudanças disruptivas...”
“A monetização dos dados ocorre quando as (ALFARO et al., 2019)
empresas convertem dados e análises em retornos
financeiros, descrevendo como o BBVA, um
grupo financeiro global, estruturou um centro de
excelência em ciência de dados em 2014 para
liderar suas atividades de monetização de
dados...”
“No tocante às organizações tradicionais que (WESSEL; LEVIE; SIEGEL, 2016)
obtiveram sucesso com seus sistemas e modelos
de negócio antigos e que agora tem dificuldade de
se afastar, recomenda-se que estas empresas
adotem

novas

reconstruam

métricas

suas

redes

de

desempenho,

de

fornecedores,

distribuidores e parceiros para que possam criar
novos modelos de negócio baseados em sistemas
modernos...”
“As fintechs podem prover soluções diversas, (NUYENS, 2019)
incluindo pagamentos, empréstimos, podendo
também explorar opções para obter licença
bancária para explorar melhor seu próprio
modelo de negócio, trazendo disrupções de alto
impacto...”
“O futuro do modelo do negócio bancário está (ROLAND BERGER, 2018)
sendo redefinido com diversas apostas sobre
como os bancos podem se reposicionar no mundo
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digital, seja como um expert em relacionamento
com o cliente, um expert em produtos e serviços
financeiros ou um provedor de tecnologia...”
“O cenário sobre como os bancos podem usufruir (GAGGIOLI, 2017)
das inovações digitais continuará em movimento
e isto envolve inovações que combinam os
mundos físicos e digitais...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

As organizações estão, agora, diante de desafios realmente novos que exigem estratégias
competitivas baseadas na exploração dos diversos tipos de inovação alinhadas à expectativas
de melhores resultados para o negócio e para o cliente.
2.11.3

Pressões do Mercado e dos Reguladores

Estamos vivenciando mudanças sociais e econômicas globais e não podemos deixar de
considerar o que foi o grande marco na história do sistema financeiro global, ao lembrar da
crise de 2008, que completa 11 anos, também conhecida como crise financeira global, sendo
considerada por muitos economistas como a crise mais severa do mundo desde a grande
depressão da década de 1930.
O período entre os anos 2007-2008 inicia-se a crise bancária internacional (FINANCIAL
STABILITY BOARD, 2017), partindo da destruição do mercado de hipotecas subprime nos
Estados Unidos, e se transformou na conhecida crise de 2008 que cuminou na falência de diversos
bancos, sendo um caso bastante expressivo o da falência do banco americano Leman Brothers.
Ting (2017) define que os efeitos negativos da liberalização financeira no setor bancário são
proeminentes durante um período econômico instável e não apenas em um ambiente
institucional fraco e que, embora um banco não possa determinar o nível de desenvolvimento
financeiro de seu país, ele pode ajustar o envolvimento de seu governo para compensar o
impacto macroeconômico.
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Figura 37 - The TED Spread

Fonte: Bloomberg (2009).

O gráfico acima define bem os efeitos da liberalização financeira, demonstrando em vermelho
a pecepção do risco de crédito no período da crise.
A partir de 2010, foi promulgada a lei de reforma e defesa do consumidor, “Dodd-Frank”, nos
Estados Unidos, para promover a estabilidade financeira adotando padrões de capital e liquidez
de Basileia III – e isto foi propagado para o mundo todo.
A partir da crise, as regulações ao redor do mundo ficaram mais rigidas e fortemente baseadas
no acordo Basileia I, que evolui desde 1988 em sua primeira versão até a atual Basileia III.
Basileia III é um conjunto de medidas acordadas internacionalmente,
desenvolvidas pelo comitê de supervisão bancária de Basileia, em resposta à
crise financeira 2007-2008, visando fortalecer a regulamentação, supervisão e
gestão do risco dos bancos.
Como todos os padrões do Comitê da Basiléia, os padrões da Basiléia III são
requisitos mínimos que se aplicam a bancos ativos internacionalmente. Os
membros estão comprometidos em implementar e aplicar padrões em suas
jurisdições dentro do prazo estabelecido pelo Comitê. (BIS, 2017).

As mudanças no acordo Basileia III são um forte indicativo de como os bancos são pressionados
ao executarem suas atividades e atender seus clientes; o acordo Basileia está entre as
regulamentações mais pesadas para os Bancos, de forma tal que todos devem aplicar as
respostas aos requisitos em tempo acordado e estabelecido pelo comitê.
As regras do acordo Basileia estão divididas em três pilares que visam estabelecer a qualidade
e níveis mínimos de capital, assegurando a eficiência do sistema financeiro; são eles: Pilar 1,
que abrange risco de cobertura trantando das regras para risco de crédito, risco de mercado,
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avaliação de crédito ajustado ao risco e risco operacional. O pilar 2, abrangendo a gestão e
supervisão do risco (risco de taxa de juros). O pilar 3, que abrange o tema disciplina de
mercado conforme demonstrado na figura abaixo.
Figura 38 – Resumo Supervisão Basileia III

Fonte: BIS (2019).
A maioria das políticas pós-crise já foram decididas e os bancos, agora, estão mais fortes e
capitalizados; os bancos, agora, enfrentam os desafios de novas tecnologias, novos
competidores, mercados emergentes e incertezas econômicas ao redor do mundo.
O crescimento e os movimentos econômicos continuam em todo o mundo, com crescimento
mais forte na Ásia, China apresentando desaleração econômica, Reino Unido e Estados Unidos
em recuperação.
Com o Reino Unido ainda em meio às discussões do Brexit, que ainda apresenta muitas
incertezas, o Brasil aprovou a reforma tributária, dando um importante passo para equilíbrio
das contas públicas e caminha, agora, para a reforma tributária também muito importante para
o fortalecimento da econômia; mas ainda há um longo caminho até a recuperação econômica.
Os reguladores devem ficar atentos e se manterem vigilantes para os riscos que podem afetar a
economia (DELOITTE, 2018a).
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Segundo Toledo (2014), com o surgimento de economias globais e o aumento da complexidade
dos sistemas financeiros ao longo do tempo, as responsabilidadades das autoridades monetárias
aumentaram, em especial para regular o sistema financeiro.
A literatura indica que há poucas possibilidades de surgirem grandes novas regulamentações,
especialmente no setor financeiro, mas certamente haverá necessidade de refinar reformas e
normas existentes e contribuir também com novas normas a fim de impulsionar as inovações,
como é o caso aqui no Brasil.
O BACEN (Banco Central do Brasil), responsável pelos movimentos regulatórios no setor
financeiro, tem atuado também para promover maior inovação no setor, como é o caso de
regulações como a de número 4.658, de 26 de Abril de 2018 (BACEN, 2018a), que dispõe sobre
a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de
processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados
pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
Esta resolução é um bom exemplo pois eleva o nível da competitividade digital entre os bancos
do ponto de vista da transformação digital, estratégia de uso e investimentos em tecnologia. A
narrativa de fomento à inovação no setor teve início, históricamente, quando o Conselho
Monetário Nacional (CMN), criado pela Lei nº 4.595, de 28 de Agosto de 2017 (BACEN,
2017b), com poder deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional (SFN) responsável
por expandir normas e diretrizes gerais para seu bom funcionamento, autorizou a abertura e o
fechamento de contas de forma 100% digital, previstos na resolução nº 4.480 de 25 de abril de
2016 (BACEN, 2016a). Isto exige que os bancos tenham o controle para garantir a identidade
de quem abre a conta com procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento
ao terrorismo. Outro avanço nesta mesma direção foi a extensão, a partir da resolução nº 4.630
de 25 de janeiro de 2018, que altera a resolução nº 4.480 (BACEN, 2018b), na qual há a
permissão de abertura e encerramento de contas de depósito por meios eletrônicos aos
microempreendedores individuais (MEIs).
Tabela 14 - Resoluções e circulares Bacen, foco inovação (2016-2018)
Resoluções BACEN

Objetivo

Resolução n°4.474 de 31 Março 2016 (BACEN, 2016b)

Dispõe sobre a digitalização de
Documentos.

Resolução n° 4.593 de 28 de agosto de 2017 (BACEN, 2017c)

Dispõe sobre Registro Eletrônico
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de Garantias.
Circular n° 3.859 de 27 de novembro de 2017 (BACEN, 2018c)

Dispõe sobre a Compensação de
cheque d+1.

Circular n° 3.842 de 27 de julho de 2017 (BACEN, 2017d)

Dispõe

sobre

centralizada

a

de

Liquidação
arranjos

de

pagamento.
Circular n° 3.829 de 9 de março de 2017 (BACEN, 2017e)

Dispõe

sobre

eletrônica

a

de

assinatura

contratos

de

câmbio.
Resolução n° 4.656 de 26 de Abril de 2018 (BACEN, 2018d)

Dispõe sobre a sociedade de
crédito

direto

(SCD)

e

a

sociedade de empréstimo entre
pessoas

e

a

sociedade

de

empréstimo entre pessoas (SEP)
por

meio

de

plataforma

eletrônica.

Fonte: Adaptado de (BACEN).
Destaquei as normas acima para exemplificar como as ações do regulador (BACEN) ajudam
no direcionamento e impulso das inovações no setor bancário brasileiro de forma dramática;
uma vez que o setor bancário brasileiro é um dos mais concentrados do mundo, o Banco Central
tem papel importante para quebrar velhos hábitos, obrigando os bancos a inovar e fomentando
ainda mais a competitividade entre eles. Outras demonstrações de empenho do BACEN, do
ponto de vista de conduzir a inovação, foram os dois editais de consultas públicas de número
73/2019, de 28 de novembro de 2019 (BACEN, 2019a), que divulga propostas de atos normativos
que dispõem sobre a implementação do sistema financeiro aberto ou Open Bank (referente ao
compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de
plataformas e infraestruturas de sistemas de informação), abrangendo primeiramente os grandes
bancos, que fazem parte dos segmentos S1,S2 e S3 (Bancos com maior impacto no PIB
brasileiro). Outro movimento bastante relevante foi o lançamento da consulta pública de
número 72/2019, de 28 de novembro de 2019 (BACEN, 2019b), que divulga proposta de atos
normativos dispondo sobre o ambiente controlado de teste para inovações financeiras e de
pagamentos (Sandbox Regulatório) e sobre as condições para o fornecimento de produtos e
serviços no contexto desse ambiente e no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema
de Pagamentos Brasileiro. O Sandbox regulatório irá permitir instituições já autorizadas e ainda
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não autorizadas a atuar, através do Banco Central do Brasil (BACEN), para testar projetos
inovadores que incluem novos produtos, serviços ou modelos de negócio com clientes reais,
sujeitos a requerimentos regulatórios específicos e estabelecidos nos atos normativos.
Alguns tipos de inovação não precisam necessariamente de tecnologia, mas, na forma de fazer
(DAMANPOUR, 1996; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012), muitas destas e outras inovações
regulatórias obrigam os bancos a redesenhar preços (reduzindo taxas, removendo custos de
serviços) para se manterem mais competitivos. Porém, muitas das novas leis lançadas pelo BACEN
ajudam os bancos a inovar do ponto de vista digital, como é o caso da resolução n° 4.658 sobre uso
de modelo computacional em nuvem, que pode ser utilizada para resolver desafios como a
bancarização.
No Brasil, atualmente, há 45 Milhões de pessoas sem acesso aos serviços financeiros no país
(INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2019). Para acelerar ainda mais a adoção de novas tecnologias e
inovar no sistemas bancário, o BACEN criou uma agenda chamada “Bacen +” (BACEN Mais),
com foco em quatro dimensões de estudo: inclusão, competitividade, transparência e educação, que
tem como principais objetivos buscar a queda no custo do crédito, modernizar as leis e a eficiência
do setor bancário, trazendo maior inclusão e transparência do setor bancário aos usuários (BACEN,
2019c). Do ponto de vista das inovações tecnológicas, o Bacen está trabalhando em legislações
aplicadas diretamente ao uso de Blockchain em operações financeiras, Cybersegurança, Serviços
em nuvem e Inteligência Artificial, Pagamentos instantâneos, Open Bank, Supervisão do Risco
Cibernético, além de refinamentos em resoluções vigentes (BACEN, 2019c). É correto afirmar que
o BACEN possui, em sua agenda, muitas outras iniciativas estratégicas com foco em melhorias nos
produtos e serviços financeiros, considerando a dinâmica do subsistema de intermediação que está
inserido. O sistema financeiro, de modo geral, está considerando as oportunidades e riscos
associados com as novas tecnologias, como (Inteligência Artificial, Machine Learning e o advento
das fintech’s). Destaca-se ainda que os impactos destas tecnologias estão rapidamente se tornando
populares e não devem ser subestimados, sobretudo por reguladores que devem estar atentos para
regular e supervisionar.
No Brasil e no mundo, ao mesmo tempo que os bancos são pressionados, vivem tempos de
oportunidades trazidas pela transformação digital intensa no setor e redesenhos mandatórios
como no caso Open Bank (CORTET; RIJKS; NIJLAND, 2016; “The Open banking standard”,
2015), PSD2 (PASSI, 2018; WANDHOFER, 2017), GDPR (GODDARD, 2017) Fintechs e
constantes inovações em diversas outras áreas da indústria financeira.
O Open Bank (Sistema bancário aberto) tem, por definição, o compartilhamento de dados entre
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os bancos e também está diretamente conectado ao uso de recursos tecnológicos, neste caso
API’s (Application Program Interfaces), que permitem que desenvolvedores criem aplicações
de serviços em torno dos serviços financeiros.
Este conceito nasceu a partir da adoção das Diretivas de Serviços de Pagamentos (DSP) ou
Payment Services Directive (PSD), que foram revisadas e agora estão em sua segunda versão
(PSD2), a qual visa promover e acelerar a inovação nos meios de pagamento via Open Bank
(CORTET; RIJKS; NIJLAND, 2016). É um movimento que começou na Europa e vem
obrigando os maiores bancos do Reino Unido (HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS),
Santander, Bank of Ireland, Alled Irish Bank, Danske Bank, Lloyds e Nationwinde Building
Society) que empresas associadas tivessem acesso aos seus dados no nível de transações de
conta-corrente. Este regulamentro entrou em vigor em 2018 e foi mantido pela organização
(Open Banking Limited) que mantém atualizada as regras para operação, além de desenvolver
serviços em atendimento aos regulamentos do PSD2 que visam garantir que os bancos criem
mecanismos para permitir que terceiros trabalhem com segurança a partir dos dados do(s)
banco(s) participante(s), considerando o consentimento dos clientes.
A União Europeia ainda não exige que os bancos usem API’s para cumprir as obrigações PSD2,
apesar de a maioria dos bancos acreditarem que este é o melhor caminho até agora.
Destaca-se o advento de open bank representa uma “tempestade perfeita” e esta causando
disrupção nos serviços financeiros tradicionais especialmente no setor de pagamentos:

A Diretiva de Serviços de Pagamento revisada (PSD2) não é "apenas mais um
regulamento" que exige uma mera abordagem operacional e de conformidade,
mas um acelerador da mudança já em andamento na estrutura do setor
financeiro – propenso à digitalização. As disposições do PSD 2 sobre “Acesso
à conta” para serviços de início de pagamento e informações de conta (“XS2A”)
acelerarão isso, forçando os bancos a abrir contas de pagamento ao consumidor
para provedores de serviços adequadamente licenciados e inovadores (bancos
e não-bancários). Um elemento essencial desse conceito de abertura de contas
de pagamento é o desenvolvimento de APIs (Application Programming
Interfaces) pelos bancos. Os players das Fintechs estão tentando capitalizar o
cenário emergente da API e capturar a participação dos clientes e
desenvolvedores, bem como as receitas de pagamento e não-pagamento
(serviço rico em dados), há muito concedidas pelas instituições financeiras
existentes. O principal desafio para os líderes de instituições financeiras
estabelecidas é garantir a conformidade com o PSD2 XS2A, mantendo a
relevância do cliente e maximizando o potencial de receita e mercado
endereçável em um portfólio de serviços de transação. (CORTET; RIJKS;
NIJLAND, 2016).

O mercado de serviços de pagamento está evoluindo em um ritmo acelerado, impulsionado por
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inovações tecnológicas contínuas e grandes desenvolvimentos regulátorios, e uma das mais
relevantes é o serviço de pagamentos PSD2 (PASSI, 2018). Notadamente estamos vivenciando a
era das transformações no setor financeiro, considerando as oportunidades citadas acima, riscos e
reflexões trazidos pela evoluções tecnológicas, neste caso, impulsionadas pelo regulador que
encontrou a combinação de momento, informações e tecnologia disponível para avançar.
Em meio às inovações digitiais que utilizam os dados dos clientes e suas operações que
transformam o setor financeiro surge a lei geral de proteção de dados GDPR (General Data
Protection Regulation), cujo o objetivo é protejer os cidadãos da União Européia contra
violações de privacidade de dados.
Esta regulação prevê penalidades para as organizações que permitirem violações de dados de
seus cliente, podendo ser multadas em até 4% do faturamento anual global ou em € 20 milhões
(o que for maior).
GDPR irá redefinir os padrões operacionais de diversas indústrias, especialmente a indústria
bancária. Goddard (2017) destaca que GDPR marca uma mudança fundamental no equilíbrio
de poder entre organizações e indivíduos, na coleta, processamento e armazenamento de dados
pessoais – e isto eleva o direito das pessoas e controla o uso de seus dados pessoais.
Esses são os principais sinais das pressões para os bancos ao redor do mundo combinadas com
pressões da competitividade dos novos entrantes, impulsionados pelas inovações digitais que
precisam também se adequar do ponto de vista legal.
A regulamentação financeira precisa facilitar a inovação contínua por parte das
instituições financeiras que operam em um mercado global, garantindo um
mercado local saudável e robusto. Este artigo examina o papel que a
autorregulação eficaz desempenha na consecução desses objetivos. Ele
identifica algumas fraquezas nos acordos atuais e fornece sugestões de
melhorias (PEARSON; ELLIOT, 2010).

A matriz abaixo apresenta sinteticamente evidências descritivas sobre as pressões exercidas
pelo mercado e pelos reguladores do sistema financeiro, conforme texto acima.

Tabela 15 - Mercado e Reguladores (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“No período entre os anos 2007-2008 inicia-se a (FINANCIAL STABILITY BOARD, 2017)
crise bancária internacional...”
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“Os efeitos negativos da liberalização financeira (TING, 2017)
no setor bancário são proeminentes durante um
período econômico instável e não apenas em um
ambiente institucional fraco e, embora um banco
não possa determinar o nível de desenvolvimento
financeiro de seu país, ele pode ajustar o
envolvimento de seu governo para compensar o
impacto macroeconômico.
...”
“Basileia III é um conjunto de medidas acordadas (BIS, 2017)
internacionalmente, desenvolvidas pelo comitê
de supervisão bancária de Basileia, em resposta à
crise financeira 2007-2008, visando fortalecer a
regulamentação, supervisão e gestão do risco dos
bancos.
Como todos os padrões do Comitê da Basiléia, os
padrões da Basiléia III são requisitos mínimos
que

se

aplicam

internacionalmente.

a
Os

bancos

ativos

membros

estão

comprometidos em implementar e aplicar
padrões em suas jurisdições, dentro do prazo
estabelecido pelo Comitê...”
“Os reguladores devem ficar atentos e se (DELOITTE, 2018a)
manterem vigilantes para os riscos que podem
afetar a economia...”
“com o surgimento de economias globais e o (TOLEDO, 2014)
aumento

da

financeiros

complexidade
ao

longo

do

dos

sistemas

tempo,

as

responsabilidadades das autoridades monetárias
aumentaram, em especial para regular o sistema
financeiro...”
“Alguns tipos de inovação não precisam (DAMANPOUR,

1996;

DAMANPOUR;

necessariamente de tecnologia, mas na forma de ARAVIND, 2012)
fazer...”
“No Brasil, atualmente, há 45 Milhões de pessoas (INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2019)
sem acesso aos serviços financeiros no país...”
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“Para acelerar ainda mais a adoção de novas (BACEN, 2019c)
tecnologias e inovar no sistemas bancário, o
BACEN criou uma agenda chamada “Bacen +”
(BACEN Mais), com foco em quatro dimensões
de

estudo:

inclusão,

competitividade,

transparência e educação, que tem como
principais objetivos buscar a queda no custo do
crédito, modernizar as leis e a eficiência do setor
bancário, trazendo maior inclusão e transparência
do setor bancário aos usuários...”
“Do ponto de vista das inovações tecnológicas, o (BACEN, 2019c)
Bacen está trabalhando em legislações aplicadas
diretamente ao uso de Blockchain em operações
financeiras, Cybersegurança, Serviços em nuvem
e

Inteligência

Artificial,

Pagamentos

instantâneos, Open Bank, Supervisão do Risco
Cibernético, além de refinamentos em resoluções
vigentes...”
“No Brasil e no mundo, ao mesmo tempo que os (CORTET;

RIJKS;

NIJLAND,

2016;

bancos são pressionados, vivem tempos de GODDARD, 2017; PASSI, 2018; “The Open
oportunidades trazidas pela transformação digital banking standard”, 2015)
intensa no setor e redesenhos mandatórios, como
no caso Open Bank...”
“Payment Services Directive (PSD), que foi (CORTET; RIJKS; NIJLAND, 2016)
revisada e agora está em sua segunda versão
(PSD2), que visa promover e acelerar a inovação
nos meios de pagamento via Open Bank...”
“O advento do open bank representa uma (CORTET; RIJKS; NIJLAND, 2016)
‘tempestade perfeita’, e está causando disrupção
nos

serviços

financeiros

tradicionais,

especialmente no setor de pagamentos...”
“GDPR marca uma mudança fundamental no (GODDARD, 2017)
equilíbrio de poder entre organizações e
indivíduos,

na

coleta,

processamento

e

armazenamento de dados pessoais – e isto eleva
o direito das pessoas e controla o uso de seus
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dados pessoais...”
“A regulamentação financeira precisa facilitar a (PEARSON; ELLIOT, 2010)
inovação contínua por parte das instituições
financeiras que operam em um mercado global,
garantindo um mercado local saudável e robusto.
Este artigo examina o papel que a autorregulação
eficaz

desempenha

na

consecução

desses

objetivos. Ele identifica algumas fraquezas nos
acordos

atuais

e

fornece

sugestões

de

melhorias...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

No mundo todo, os reguladores estão inclinados em motivar o setor bancário a inovar para
atender os requisitos regulatórios e desafios propostos ao setor, cada vez mais obrigando os
bancos a se tornarem mais competitivos e, de certo modo, mais dependentes de estratégias de
inovação conectadas às estratégias de seus negócios; novas tecnologias permitem que o
ecossistema financeiro possa criar alternativas e propostas baseadas em estratégias de inovação
e competitividade, em busca do monopólio ou vantagem competitiva única.
2.11.4

Novos Competidores

A competição no setor financeiro é extraordinariamente importante por diversos motivos
fatores econômicos, sociais, melhoria nos serviços e qualidade dos produtos financeiros,
aumento da competitividade do ponto de vista de preços praticados e aumento no nível de
inovação no setor.
No passado, os bancos se preocupavam com concorrentes que operavam na mesma indústria,
ou seja, outros bancos. Desde o final de década de 90, com a queda das barreiras tecnológicas,
posicionamento pró-inovação dos reguladores e mudanças drásticas do ponto de vista
econômico e no comportamento dos clientes, os bancos agora possuem novos concorrentes (Big
techs, Neo-banks, Fintech’s e entrantes de diversos outros setores).
Ademais, argumenta-se (BUSCH; MORENO, 2014) que os bancos não podem responder a
estas ameaças simplesmente “sendo digitais”, fechando agências e implementando melhores
serviços bancários móveis e online e, se eles querem defender seu território contra organizações
como Google, Paypal e outros, os bancos devem avançar ainda mais na vida comercial de seus
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clientes, aprendendo a ter um papel maior e não somente no momento das transações
financeiras. Neste mesmo estudo, os autores argumentam também que as grandes empresas, de
modo geral, em especial as grandes de tecnologia, estão entrando em novos setores em busca
de crescimento e uso do alcance que suas plataformas já possuem em outros setores, em linha
com a visão de Bis (2019).
Bush e Moreno (2014) enfatizam casos como o do Google, que destruiu 85% do valor de
mercado das principais empresas de GPS logo após lançar o seu aplicativo de mapas para
dispositivos móveis. O alibabá, que tornou-se um credor de US $ 16 bilhões em menos de três
anos e o maior vendedor de fundos do mercado monetário da china em apenas sete meses.
Ao mesmo tempo em que reguladores se tornam mais agressivos, especialmente na adoção de
medidas e condutas de gestão de risco pós-crise de 2008, os bancos agora buscam formas para
atuar de forma mais estratégica em um cenário onde os competitidores podem surgir de diversas
indústrias (BIS, 2019). Isto representa um dos grandes desafios para o setor bancário, quando
consideramos que suas estruturas organizacionais não foram projetadas para lidar com inovação
contínua e, sim, com inovação gradual, pois suas estruturas ainda são rígidas do ponto de vista
de cultura e hierarquia organizacional, apesar de muitos esforços estarem acontecendo para
mudar esta realidade.
Meirelles (2016) argumenta que as fintechs, bem como grandes empresas de tecnologia não
bancárias em e-varejo, mídia e outros setores, podem explorar as oportunidades existentes no
setor bancário. Traz para discussão ainda que avanços tecnológicos e mudanças no
comportamento do consumidor enfraquecem a força gravitacional que os bancos exercem sobre
seus clientes.
As fintechs, gradualmente, estão assumindo papel importante em todo o mundo do ponto de
vista de especialização e atuação em diversas áreas da indústria financeira, confirmando o fato
que podem substituir partes das funções bancárias clássicas utilizando tecnologia e foco em
cada abordagem.
A figura 39 demonstra alguns exemplos de como Fintechs podem substituir ou “desagregar” as
funcionalidades e, por vezes, os produtos e serviços de um grande banco. Neste exemplo, o
suposto site é o do banco Wells Fargo.
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Figura 39 - Desagregação bancária (Fintechs)

Fonte: The Finanser, 2015.
Algumas destas fintechs esperam realmente causar a desintermediação da relação entre os
clientes e os bancos, retirando, assim, parte da receita dos bancos; porém, os bancos
descobriram que, em muitos casos, as fintechs podem atuar como parceiras e acelerar a inovação
digital, sobretudo por considerar seu alto nível utilização de tecnologia inovadora e parcerias
com as big techs (NUYENS, 2019).
Bis (2019) destaca pontos importantes para o aprendizado dos grandes bancos, sendo o mais
importante sobre a entrada de grandes empresas de tecnologias em serviços financeiros e que,
por isso, os reguladores devem garantir condições equitativas entre os grandes da tecnologia
(Big Techs) e os bancos, levando em consideração a grande base de clientes das Big Techs (ex:
Amazon, Microsoft, Google, Apple).
Outro ponto destacado neste estudo é que a entrada das Big techs apresenta novas e complexas
relações entre a estabilidade financeira, concorrência e proteção de dados.
A indústria financeira é uma das maiores do mundo, sobretudo considerando os investimentos
em tecnologia e lucratividade; desta forma, não há dúvidas de que o negócio do setor bancário
é interessante para a indústria de tecnologia.
Grandes empresas, como Google, Amazon, Facebook e Apple, estão atentas às oportunidades
de entrar com mais força neste setor e materializar um dos principais temores dos executivos
do setor financeiro, ao tomarem pedaços importantes de seus negócios (SEBASTIAN et al.,
2017). A ilustração abaixo demonstra alguns exemplos de como a Amazon pode substituir ou
“desagregar” as funcionalidades e, por vezes, os produtos e serviços de um grande banco,
utilizando suas tecnologias e serviços na nuvem
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Figura 40 - Desagregação Bancária – Big Tech (Amazon)

Fonte: Cbinsights (2017).
Apesar de os bancos estarem sofrendo ataques em todas as suas linhas de negócio (ex:
empréstimos, financiamentos, seguros), um dos setores que mais chama a atenção por seu
volume e representatividade no mundo é o setor de pagamentos.
O estudo realizado por Bansal et al. (2018) realiza uma análise sobre o avanço dos meios de
pagamento, do ponto de vista financeiro, importância e inovações trazidas para o ecossistema
financeiro.
Entre os destaques do estudo, estão os relatos de maior crescimento (11%) gerado pelos meios
de pagamento ao redor do mundo, em mais de US$ 1,9 trilhão em receita global, sendo o maior
já medido nos últimos cinco anos. Argumenta-se que, por traz deste crescimento inebriante, há
uma nova indústria se formando, na qual novos modelos de negócio apresentam ameaças
competitivas importantes ao setor financeiro.
Ao explorar os fatores por trás do crescimento das receitas, o estudo traz a importante
argumentação de que há oportunidades no mercado de pagamentos cross-border, destacando
também o importante impulsionamento da indústria de varejo com e-commerce, ajudando no
progressivo aumento de receita de meios de pagamento, sem deixar de analisar também a
importância que há nos meios de pagamento no mundo das transações bancárias – que
apresentam crescimento exponencial.
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Figura 41 – Pagamentos Globais

Fonte: Mckinsey, 2018.
O estudo destaca ainda que o imperativo agora é que bancos e empresas relacionadas com os
meios de pagamento atualizem proativamente suas estratégias, para se alinhar com as realidades
do mercado e, idealmente, encontrar espaço para colaborar com as fintechs e, juntos,
produzirem ofertas ainda mais poderosas, sob a argmentação de que tecnologias como RPA
(Robotic Process Automation), ML (Machine Learning), A.I. (Artifical Intelligence) e Smart
Contract e tecnologias DLT (Digital Ledger Technologies) podem reduzir os custos
operacionais e contribuírem para novos modelos operacionais.
Aqui, vale destacar movimentos recentes efetuados pelas grandes empresas de technologia (Big
techs) destacado por Bis (2019). Está entre as atividades das Big techs, no setor financeiro, o
apple card, projetado para ser utilizado com o Apple Pay em dispositivos Apple, anunciado em
25 de março de 2019.
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Figura 42 – Atividades Financeiras de Grandes Empresas de Tecnologia

Fonte: BIS (2019).

As Big techs preferem o setor de pagamentos para iniciar a disrupção, pois esta
estratégia ajuda a superar a falta de confiança que há entre os compradores e
vendedores de suas plataformas, pois compradores desejam os produtos e os
vendedores entregam somente após prova de pagamento. Empresas como
Alipay, Paypal permitem a liquidação garantida e estão totalmente integrados
à plataforma de comércio eletrônico. Em algumas regiões com sistemas de
pagamento de varejo menos desenvolvidos, novos serviços de pagamento
surgiram através das operadoras de rede móvel (por exemplo, M-Pesa em
vários países africanos). Com o tempo, os serviços de pagamento das Big Techs
serão mais amplamente utilizados como alternativa a outros meios de
pagamento eletrônico, como cartões de crédito e débito. As plataformas de
pagamento das Big Techs atualmente são de dois tipos distintos. O primeiro é
com sistema de “sobreposição”, os usuários confiam nas infraestruturas de
terceiros existentes, como cartão de crédito ou sistemas de pagamento de
varejo, para processar e liquidar pagamentos (por exemplo, Apple Pay, Google
Pay, PayPal). No segundo, os usuários podem efetuar pagamentos que são
processados e liquidados em um sistema proprietário da grande tecnologia (por
exemplo, Alipay, M-Pesa, WePay). Enquanto as plataformas de pagamento das
Big Techs competem com as fornecidas pelos bancos, eles ainda dependem em
grande parte dos bancos. (BIS, 2019).
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O imperativo é que bancos, em conjunto com os demais participantes do ecossistema financeiro,
atualizem suas estratégias para responderem à altura da realidade e necessidades do mercado e
idealmente produzirem ofertas ainda mais poderosas para seus clientes.
A matriz abaixo apresenta sinteticamente evidências descritivas, considerando a visão dos
autores e articulação sobre os novos competidores no setor financeiro, conforme texto acima.
Tabela 16 - Novos Competidores (Conceito e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“Os bancos não podem responder estas ameaças (BUSCH; MORENO, 2014)
simplesmente

“sendo

digitais”,

fechando

agências e implementando melhores serviços
bancários móveis e online; e, se eles querem
defender seu território contra organizações como
Google, Paypal e outros, os bancos devem
avançar ainda mais na vida comercial de seus
clientes, aprendendo a ter um papel maior e não
somente

no

momento

das

transações

financeiras...”
“[...] casos como o Google, que destruiu 85% do
valor de mercado das principais empresas de GPS
logo após lançar o seu aplicativo de mapas para
dispositivos móveis. O alibabá, que tornou-se um
credor de US $ 16 bilhões em menos de três anos
e o maior vendedor de fundos do mercado
monetário da china em apenas sete meses...”
“Ao mesmo tempo em que reguladores se tornam (BIS, 2019)
mais agressivos, especialmente na adoção de
medidas e condutas de gestão de risco pós-crise
de 2008, os bancos agora buscam formas para
atuar de forma mais estratégica em um cenário
onde os competitidores podem surgir de diversas
indústrias...”
“fintechs, bem como grandes empresas de (MEIRELLES, 2016)
tecnologia não-bancárias em e-varejo, mídia e
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outros setores, podem explorar as oportunidades
existentes no setor bancário. Traz para discussão
ainda que avanços tecnológicos e mudanças no
comportamento do consumidor enfraquecem a
força gravitacional que os bancos exercem sobre
seus clientes...”
“Algumas destas fintechs esperam realmente (NUYENS, 2019)
causar a desintermediação da relação entre os
clientes e os bancos, retirando assim parte da
receita

dos

bancos;

porém,

os

bancos

descobriram que, em muitos casos, as fintechs
podem atuar como parceiras e acelerar a inovação
digital, sobretudo por considerar seu alto nível de
utilização de tecnologia inovadora e parcerias
com as big techs...”
“Grandes empresas, como Google, Amazon, (SEBASTIAN et al., 2017)
Facebook e Apple, estão atentas às oportunidades
de entrar com mais força neste setor e
materializar um dos principais temores dos
executivos do setor financeiro, ao tomarem
pedaços importantes de seus negócios...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.

O cenário competitivo, no setor financeiro, mudou radicamente nos últimos anos e parte das
teorias sobre competitividade no setor mudaram, juntamente com os avanços das tecnologias e
possibilidades de inovar. Inovar, para obter sucesso capital, assume papel fundamental para que
organizações em todos os setores possam prosperar, sendo mandatório para os bancos a revisão
das relações entre suas estratégias competitivas e de inovação.
2.12

Estratégias dos Grandes Bancos

Os bancos exercem papel fundamental no desenvolvimento econômico dos países, ao
viabilizarem o sistema de pagamentos e o financiamento para produção, consumo e
investimentos. No Brasil, temos um cenário onde os bancos são muito bem capitalizados,
possuem liquidez segura, são provisionados e, desde a crise de 2008, também são considerados
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sólidos. No Brasil, há uma discussão sobre os níveis elevados dos juros; é considerado também
que, no Brasil, há alto nível de concentração bancária, porém, em linha com outros países,
também apresenta características de alta competitividade no setor, sobretudo considerando os
grandes bancos em território nacional que estão entre os maiores spreads do mundo, o que, por
sua vez, é explicado pelos altos custos com inadimplência, custo financeiro, custo operacional
e custos tributários (FEBRABAN, 2017).
Figura 43 - Spread Bancário

Fonte: Febraban (2017).

Todas estas características, combinadas às mudanças de comportamento do consumidor, à
queda de barreiras tecnológicas, novos entrantes, pressões do regulador, obrigam os bancos a
desenvolverem estratégias de inovação cada vez mais criativas.
Tipicamente no Brasil, a discussão sobre a relação entre os níveis de concentração bancária e a
concorrência que resulta nos altos níveis de spread bancário também é bastante comum, mas
não conclusiva (BACEN, 2018e).
No estudo desenvolvido pelo departamento intersindical de estatística e estudos
socioeconômicos (DIEESE, 2019), destaca-se os cinco maiores bancos do Brasil (Banco do
Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e Caixa Econômica Federal); destaca-se
que, somando os lucros destas organizações, atinge-se R$ 86 Bilhões, com alta de 16% em
relação a 2017. Nota-se que o Itaú se manteve como maior banco do país em ativos totais (1,65
trilhão), seguido pelo Banco do Brasil (1,4 trilhão), Banco Bradesco (1,29 trilhão), Caixa
Econômica federal (1,26 trilhão) e Santander (805,8 Bilhão).
Mesmo em um ano difícil como foi 2018, considerando o momento com econômia pouco
aquecida, os bancos mantiveram seus lucros, entre outros fatores, devido ao aumento da
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elevação das taxas de serviço.
Figura 44 - Lucro Líquido Maiores Bancos do Brasil (2017-2018) em R$ Milhões

Fonte: Dieese (2019).
Fator também importante, neste período, foram os constantes movimentos de reestruturação
bancária com os chamados PDVS),que intensificaram as demissões nos bancos privados, tendo
sido fechadas muitas agências.
Banco Bradesco, Itaú e Caixa Economica Federal, juntamente, fecharam 212 agências bancárias
ao longo de 2018 (DIEESE, 2019). De acordo com outros estudos, é uma tendência o
fechamento das agências, em substituição por recursos tecnológicos digitais (agência digital)
na busca por ganho de eficiência e redução de custos com patrimônio e custos com funcionários.
Figura 45 - Número de Agências Bancárias nos Cinco Maiores Bancos (2017-2018)

Fonte: Dieese (2019).
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Figura 46 - Número de Empregados nos Cinco Maiores Bancos (2017-2018)

Fonte: Dieese (2019).
Atualmente, também está ocorrendo um debate entre os principais organismos do setor sobre a
redução do spread bancário, que está entre os mais altos do mundo, defendendo-se um diálogo
sobre os motivos para o spread alto – como inadimplência, tributos e depósitos compulsórios,
alta concentração do setor entre outros fatores (FEBRABAN, 2019). Nos últimos anos, as novas
normativas trouxeram maior acirramento competitivo para o setor bancário no Brasil,
especialmente com maior abertura para fintechs e outras organizações de atuação no setor
financeiro. Estes movimentos obrigaram os bancos a se reposicionarem do ponto de vista da
estratégia competitiva.
Após a determinação do BACEN sobre a abertura de contas digitais, o cenário começou a mudar
no setor bancário Brasileiro, impulsionado também por uma mudança no comportamento do
consumidor e preços mais acessíveis para adoção aos bancos digitais.
Os primeiros bancos digitais a operar no Brasil, a partir de 2016, foram Banco Original, Banco
Neon (ECOMMERCE BRAZIL, 2018). O NuBank lançou primeiramente um cartão e
aplicativo de gestão financeira, em 2013, e, anos depois, conseguiu a licensa bancária para
abertura de conta digital, sendo um dos bancos digitais “neo banks” que mais crescem na
América do Sul (KAPFER, 2019). De acordo com Fintechlab (2019), os principais bancos
digitais em operação no Brasil são: BanQi, Banco Original, Pag!, Neon, C6Bank, NuBank,
Inter, Next, AgiBank e banco Sofisa.
O Brasil é o país da América Latina com maior concentração de fintechs (ABFINTECHS; PWC,
2018); 58% delas estão concentradas em São Paulo que, até o momento, se consolidou como
foco dos empreendedores em startups para o setor financeiro.
O estudo destada ainda que os principais setores de atuação das fintechs no Brasil são os meios
de pagamento, crédito, financiamento e negociação de débitos, seguidos de gestão financeira e
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outras áreas que representam funções dos bancos.

Figura 47 - Principais Segmentos de Atuação das Fintechs Brasileiras

Fonte: PwC (2018).

Ano a ano, o Brasil vem ganhando relevância no cenário de fintechs quando olhamos para o
interesse dos investidores (VCs, Venture Capitalists) que, de acordo com mesmo estudo, os
investimentos estão em ascensão; porém, neste estudo, vale ressaltar que somente o NuBank
puxou para cima o número com US $ 150 milhões de captação.
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Figura 48 - Investimentos em Fintechs (Brasil)

Fonte: PwC (2018).
O avanço das fintechs no cenário brasileiro pode dimunir o nível de spread bancário que há nos
grandes bancos brasileiros, que em 2017 apresentava o valor de 38.4% (GÜVEN, 2017), e
também a dimunuir a concentração bancária que, em 2016, era de 82% (FEBRABAN, 2017).
Por trás das fintechs brasileiras, estão as tecnologias como cloud, analytics, mobile, inteligência
artificial, Robotização, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Figura 49 - Tecnologias usadas por fintechs (hoje e no futuro)

Fonte: PwC (2018).
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Conforme verificamos pelo DIEESE o Banco Bradesco e o Banco Itaú são as maiores
instituições bancárias privadas no Brasil sendo os mais expressivos do ponto de vista
econômico e também quando consideramos os movimentos e estratégias de inovação e
competitividade (DIEESE, 2019).
Para ilustrar ainda mais o movimento dos bancos no Brasil, destacarei os bancos Bradesco e
Banco Itaú que representam o dois maiores bancos brasileiros privados em uma análise que
combina a narrativa extraída de documentos públicos e referencial teórico, quando aplicável.
De acordo com o site Bradesco RI (Relações com Investidor) (BRADESCO, 2019), em resposta
aos desafios, o banco Bradesco usa estratégia agressiva de investimentos em tecnologia e
inovação para atender pessoas físicas e jurídicas, face aos seus mais de 71 milhões de clientes;
maximiza seus investimentos com presença física e digital e, para isso, também conta com
aproximadamente 99 mil funcionários.
O Bradesco conta com atendimento nos canais mobile, internet (Site institucional), internet
banking para serviços financeiros, redes sociais, auto atendimento, fone fácil, destacando os
canais especiais como bradesco celular pessoa física, net empresas celular, internet banking
pessoa física. Grande destaque do Bradesco nos canais de atendimento é a BIA (Bradesco
Inteligência Artificial), que, desde de agosto de 2017, interage com os clientes do banco através
de um chat acionado por voz, ou do Banco para execução de empréstimos, financiamentos,
investimentos, renegociação de dívida, consórcio, câmbio, cartão de crédito, Seguros, Bradesco
Digital, Canais Digitais e Net Empresa. Até junho de 2019, mais de 12,3 milhões de clientes já
usaram a BIA para consultar produtos e serviços do Bradesco.
Tudo isso em linha com as inovações propostas (MANN, 2019; MCWATERS et al., 2018;
PRISING; SORENSON; WEINELT, 2018).
Outras inovações na plataforma BIA consideram acesso via WhatsApp, acesso à plataforma
pelo Google Assistente e também no Aplicativo do banco digital do Bradesco Next.
Outra estratégia adotada pelo banco Bradesco para competir foi a criação de um banco
totalmente novo, o Next, que foi lançado oficialmente em outubro de 2017 sob uma plataforma
100% digital e não utiliza os clientes do banco Bradesco; em 2019, o Next alcançou 1,05 milhão
de contas, das quais 77% representavam clientes totalmente novos e atraídos pelas estratégias
adotadas pelo Next.
A estratégia de criar uma nova marca “new brand” para lançar um banco digital é conhecida
em outros países e utilizada por diversos bancos para testar novas capacidades, novos serviços
e novas tecnologias, sem correr o risco de parar o negócio principal e ainda colher os benefícios
originados na nova estratégia (SKINNER, 2014).
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Atualmente o Next é um dos principais bancos digitais do Brasil, adotando plataforma moderna
totalmente digital, e está investindo em tecnologias novas para continuar progredindo no setor
de bancos digitais. Assim como outros bancos no mundo, o Next mapeou as ameaças e
oportunidade para incrementar ainda mais sua estratégia digital, considerando a liderança para
a transformação digital, desenvolvimento ágil, novas capacidades digitais para melhorar a
experiência do cliente e processos de aceleração com startups de onde podem emergir
inovações digitais, tal qual em (SIA; SOH; WEILL, 2016). Entre as últimas inovações trazidas
para o Banco digital Next, estão o incremento das opções de mimos para os clientes, que são
funcionalidades integradas com parceiros como uber, lady driver, outback, cinemark, a fim de
levar ofertas e comodidades aos clientes do Next.
O Next também investiu em design de interface e PFM (gestor financeiro) moderno e atrativo
para a geração mais jovem (milenials), o que tem sido foco de grande parte dos bancos digitais
no mundo e, recentemente, também adotou a modalidade grátis com permissão de fazer saques,
DOC, TED e recarga de celular.
Outras inovações também foram trazidas para o Next como a criação de objetivos de poupança
(recurso digital com foco em educação financeira), Investimentos (recursos para introduzir os
usuários ao hábito de investir) e um recurso inusitado no setor de bancos digitais no Brasil, a
vaquinha, que é um recurso para juntar determinada quantia de dinheiro para objetivos de curto
prazo como, por exemplo, uma festa surpresa para um grupo de amigos.
Paralelamente ao lançamento do Next, o banco Bradesco também investiu na estratégia de
criação de um programa de inovação chamado de Inovabra, com a principal missão de promover
a inovação dentro e fora da organização por meio de trabalhos e interações colaborativas com
organizações, empresas, startups, investidores e mentores.
O programa inovabra possui os pilares inovabra polos, em vigor desde 2012 sendo um programa
de inovação interno que incentiva os funcionários a praticar a inovação, o Inovabra startups,
que, desde 2014 em funcionamento, é baseado em inovação aberta e com foco em parcerias
estratégicas com startups do mundo todo.
Inovabra ventures é um fundo de capital proprietário lançado em 2016 que conta com R$ 200
milhões geridos pela área de private equity, e o capital é usado para investir em startups do
interesse das organizações do grupo Bradesco. Inovabra Inteligência artificial é o principal
programa responsável pela estratégia da inteligência artificial de todo o grupo Bradesco e é
coordenado pelo centro de excelência Bradesco Inteligência Artificial. Inovabra hub, lançado
em 2017, representa uma plataforma digital colaborativa para conectar os participantes do
ecossistema de inovação. Inovabra lab, inaugurado no final de 2017, é um ambiente que
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centraliza 19 laboratórios projetados para operar em colaboração com grandes empresas de
tecnologia como IBM, Microsoft, Amazon e Dell. Inovabra internacional é uma extensão do
programa de inovação do banco Bradesco, sediado em Nova York e com conexões em Londres,
para capturar oportunidades de conexões com o ecossistema de inovação internacional. O
Inovabra habitat foi lançado em 2018, representando um espaço com mais de 22 mil metros
quadrados utilizado para abrigar startups, organizações, grandes empresas de tecnologia e
outros ramos, para fomentar o universo de inovação e empreendedorismo com objetivos de
contribuir com todo o ecossistema, do ponto de vista de inovação e cultura empreendedora.
Essas estruturas e movimentos demonstram grande sinergia, ao adotar novas parcerias e novas
métricas para inovar em seu modelo de negócio (WESSEL; LEVIE; SIEGEL, 2016).
O Bradesco também, nos últimos anos, fez alguns movimentos de internacionalização,
possuindo três agências, sendo que uma delas fica em Nova York, uma em Grand Cayman e
uma em Londres. Possui também um escritório de representação do Banco Bradesco em Miami.
Do ponto de vista de suas estratégias de mercado, possui segmentação em linha com as teorias
descritas por Kotler (2011).
Figura 50 - Segmentos Bradesco

Fonte: Bradesco (2019).
Os movimentos organizacionais comentados apresentam forte relação com o tipo de inovação
chamada de administrativa, ao fazer mudanças no design organizacional para suportar de forma
mais eficiente a entrega de produtos e serviços (DAFT, 1978; DAMANPOUR, 1996;
DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; KIMBERLY; EVANISKO, 1981).
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O Banco Itaú é o maior banco brasileiro, de acordo com Dieese (2019), considerando-se o lucro
líquido nos anos de 2017-2018. De acordo com o site Itaú RI (Relações com Investidor) (ITAÚ,
2019), a organização possui, na base de sua estratégia, dois pilares: Transformacional e
Melhoria contínua; e cada um com três frentes estratégicas. No pilar transformacional, a frente
gestão de pessoas possui foco em aperfeiçoar modelos de incentivo, melhorar as dinâmicas de
trabalho considerando meritocracia, ética e respeito. Na frente satisfação do cliente, a
organização busca dar experiências diferenciadas e novas ao cliente e, na frente cultura de
atendimento, foca na relação de longo prazo. Nota-se esforços, no sentido de se fazer mudanças
no design organizacional e suportar os processos organizacionais com maior eficiência, o que
representa uma inovação do tipo administrativa (DAFT, 1978; DAMANPOUR, 1996;
DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; KIMBERLY; EVANISKO, 1981).
Na frente transformação digital, o banco Itaú busca acelerar o processo de transformação digital,
aumentar a produtividade da TI, conforme vemos defendido na literatura da área (CANUTO;
CHEROBIM, 2010; GARTNER; ZWICKER; RÖDDER, 2009), difundindo a mentalidade
digital em todo o grupo (JASHAPARA, 2011) e melhorando a experiência do usuário e a
satisfação do cliente.
No pilar melhoria contínua, frente sustentável, a busca é por eficiência, redução de custos,
gestão de investimentos, gestão eficiente de alocação de capital (ALBERTIN; ALBERTIN,
2012;

GARTNER;

ZWICKER;

RÖDDER,

2009;

HABERKAMP

et

al.,

2010;

ORGANIZACIONAL et al., 2006). Na frente de gestão de riscos, o banco busca o cumprimento
do apetite ao risco, gestão de risco de forma global e, por fim, a frente de internacionalização,
buscando atingir outros países para obter os mesmos níveis de resultados e qualidade que possui
no Brasil. Do ponto de vista de sua estratégia digital, o Itaú entende que as expectativas do
consumidor mudaram, e há a demanda por serviços de alta qualidade ao invés de somente
produtos e, desta forma, investe seus esforços para trazer melhores experiências, considerando
as dimensões mobilidade, lazer, comunicação, viagem, consumo, música e uma gama de
serviços ao cliente. Em sua estratégia “customer centric” entende que é importante desenvolver
as habilidades digitais da organização, considerando seus principais ativos (grande volume de
dados, ampla base de clientes e vasta gama de produtos e serviços) e, com isso, aumentar suas
capacidades de desenvolver de forma contínua propostas de valor para os clientes. O Itaú busca
conectar os pilares de sua estratégia para ampliar suas ofertas digitais em até 10 vezes; busca
conectar metodologias ágeis com processos de negócio e tecnologias inovadoras. Procura tornar
os canais digitais mais consistentes em uma estratégia de digitalização (SKINNER, 2014, p.
65).
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Figura 51 - Velocidade para Ampliar Ofertas Digitais (10x)

Fonte: Itaú (2019).
Ao buscar inovação, o Itaú combina dois modelos de trabalho (tradicional e moderno) com as
comunidades de entrega que são organizadas com foco na mudança de comando e controle para
autonomia.
Figura 52 - Organização Com Orientação Digital

Fonte: Itaú (2019).
O banco Itaú, como dito anteriormente, entende que o tradicional precisa conviver com o
moderno e, em sua estratégia digital, está a necessidade de realizar modernizações na
arquitetura de seus sistemas legados aderente às teorias de inovação (incremental,
sustentação,

rotina),

defendidas

por

diversos

autores

(CHRISTENSEN,

1997;

DAMANPOUR, 1996; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; DEWAR; DUTTON, 1986;
ETTLIE; BRIDGES; O’KEEFE, 1984; PISANO, 2015; TANSIK; CHAKRABARTI, 1989),
especialmente objetivando transformar antigos sistemas baseados em plataformas batch
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para sistemas baseados em eventos.
Essas ambições buscam reduzir “time-to-money”, reduzir custo, evitar o lock-in, reduzir
risco operacional e habilitar o Open bank (ACCENTURE, 2018; CORTET; RIJKS;
NIJLAND, 2016).
O banco Itaú também declara que está, ao mesmo tempo, contratando plataformas externas
para acelerar a entrega de inovações para meios de pagamento, cartão de crédito e conta corrente.
Estratégia de inovação fortemente alinhada com o tipo modular defendido també por autores
da área (ETHIRAJ; LEVINTHAL, 2004; PIL; COHEN, 2006; SCHILLING; STEENSMA,
2001).
Figura 53 – Benefícios da Modernização

Fonte: Itaú (2019).

Destaca também que a infraestrutura em nuvem é um importante recurso em suas ambições de
inovação e espera que, até 2021, serviços em cloud sejam utilizados em suas principais
aplicações com clientes e tenha recursos implementados no modelo multi-cloud em pelo menos
três provedores, buscando maximizar o uso do tipo public cloud.
Em sua estratégia de ecossistema de inovação, o Itaú, juntamente com a Redpoint eVentures
(fundo de investimentos), em 2015, fundou o Cubo, que é um hub de empreendedorismo
tecnológico físico com aprox. 20.000 metros quadrados, contando com 24 patrocinadores e
mais de 70 projetos entre o banco Itaú e as Startups. Estes movimentos sustentam que o Itaú
está em busca de remodelar suas parcerias, reconstruir sua rede de fornecedores e distribuidores,
conforme Wessel, Levie e Siegel (2016).
O Itaú, objetivando preparar seus funcionários para as principais tecnologias e tendências,
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possui parcerias com as universidades Stanford, MIT e USP, para treinar e capacitar seus
cientistas de dados, sendo que um de seus principais projetos, o algoritmo do assistente virtual,
é treinado toda semana; uma de suas aplicações é ofertar investimentos personalizados na sessão
do site Itaú chamada investimentos 360.
Na busca também por ganho de marketshare, em meios de pagamento, eliminou a taxa de
antecipação no cartão de crédito à vista, com o uso da Rede, sua marca de máquinas de
pagamento. Criou também o cartão de crédito sem papel e sem anuidade (CredicardZero),
trazendo experiência digital melhorada para os clientes, e o iti, que é uma plataforma com
funcionalidades múltiplas, para que os clientes possam pagar, comprar, transferir e receber
dinheiro de forma instantânea através de QR code.
O Banco Itaú se intitula um banco universal, por possuir atuação como banco de varejo nos
segmentos varejo e crédito imobiliário, cartões de crédito e consumer finance, veículos,
seguridade, micro e pequenas empresas.
Já como banco de atacado, atua nos segmentos Itaú BBA (clientes corporativos), LATAM,
Wealth Management e médias empresas; considera, também, forte alinhamento com as
estratégias de mercado e segmentação em linha com as teorias de Kotler (2011).
Figura 54 - Segmentos Itaú

Fonte: Itaú (2019).

A matriz abaixo apresenta sinteticamente evidências descritivas, considerando a visão dos
autores e articulação sobre o cenário atual e estratégias dos grandes bancos, conforme texto
acima.
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Tabela 17- Estratégia dos Grandes Bancos (Conceitos e Visões)
Conceitos e Visões

Autores

“No Brasil, temos um cenário onde os bancos são (FEBRABAN, 2017)
muito bem capitalizados, possuem liquidez
segura, são provisionados e, desde a crise de
2008, também são considerados sólidos. No
Brasil, há uma discussão sobre os níveis elevados
dos juros; é considerado também que, no Brasil,
há alto nível de concentração bancária, porém,
em linha com outros países; e também apresenta
características de alta competitividade no setor,
sobretudo considerando os grandes bancos em
território nacional, que estão entre os maiores
spreads do mundo, o que, por sua vez, é
explicado pelos autos custos com inadimplência,
custo financeiro, custo operacional e custos
tributários...”
“Tipicamente, no Brasil, a discussão sobre a (BACEN, 2018e)
relação entre os níveis de concentração bancária
e a concorrência que resulta nos altos níveis de
spread bancário também é bastante comum, mas
não conclusiva...”
“Os primeiros bancos digitais a operar no Brasil, (ECOMMERCE BRAZIL, 2018)
a partir de 2016, foram Banco Original, Banco
Neon...”
“O NuBank lançou primeiramente um cartão e (KAPFER, 2019)
aplicativo de gestão financeira, em 2013; anos
depois, conseguiu a licensa bancária para
abertura de conta digital, sendo um dos bancos
digitais “neo banks” que mais cresce na América
do Sul...”
“os principais bancos digitais em operação no (FINTECHLAB, 2019)
Brasil são: BanQi, Banco Original, Pag!, Neon,
C6Bank, NuBank, Inter, Next, AgiBank e banco
Sofisa...”
“O avanço das fintechs no cenário brasileiro pode (FEBRABAN, 2017; GÜVEN, 2017)
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dimunir o nível de spread bancário que há nos
grandes bancos brasileiros, o qual, em 2017,
apresentava o valor de 38.4%, e também a
dimunuir a concentração bancária que, em 2016,
era de 82%...”
“O Banco Bradesco e o Banco Itaú são as maiores (DIEESE, 2019)
instituições bancárias privadas no Brasil, sendo
os mais expressivos do ponto de vista econômico
e também quando consideramos os movimentos
e estratégias de inovação e competitividade...”
“A estratégia de criar uma nova marca “new (SKINNER, 2014)
brand” para lançar um banco digital é conhecida
em outros países e utilizada por diversos bancos,
para testar novas capacidades, novos serviços e
novas tecnologias, sem correr o risco de parar o
negócio principal e ainda colher os benefícios
originados na nova estratégia...”
“Assim como outros bancos no mundo, o Next (SIA; SOH; WEILL, 2016)
mapeou as ameaças e oportunidades para
incrementar ainda mais sua estratégia digital,
considerando a liderança para a transformação
digital, desenvolvimento ágil, novas capacidades
digitais para melhorar a experiência do cliente e
processos de aceleração com startups de onde
podem emergir inovações digitais...”
“Os movimentos organizacionais comentados (DAFT,

1978;

apresentam forte relação com o tipo de inovação DAMANPOUR;

DAMANPOUR,

1996;

ARAVIND,

2012;

chamada de administrativa, ao fazer mudanças no KIMBERLY; EVANISKO, 1981)
design organizacional para suportar de forma
mais eficiente a entrega de produtos e serviços...”
“Nota-se esforço em fazer mudanças no design (DAFT,

1978;

organizacional e em suportar os processos DAMANPOUR;

DAMANPOUR,

1996;

ARAVIND,

2012;

organizacionais com maior eficiência, o que KIMBERLY; EVANISKO, 1981)
representa

uma

inovação

do

tipo

administrativa...”
“Na frente transformação digital, o banco Itaú (CANUTO; CHEROBIM, 2010; GARTNER;
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busca acelerar o processo de transformação ZWICKER; RÖDDER, 2009)
digital, aumentar a produtividade da TI defendida
em...”
“melhorar a experiência do usuário e satisfação (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012; GARTNER;
do cliente. No pilar melhoria contínua, frente ZWICKER; RÖDDER, 2009; HABERKAMP et
sustentável, a busca é por eficiência, redução de al., 2010; ORGANIZACIONAL et al., 2006)
custos, gestão de investimentos, gestão eficiente
de alocação de capital...”
“Procura

tornar

consistentes

em

os

canais
uma

digitais
estratégia

mais (SKINNER, 2014, p. 65).
de

digitalização...”
“O banco Itaú, como dito anteriormente, entende (CHRISTENSEN, 1997; DAMANPOUR, 1996;
que o tradicional precisa conviver com o DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; DEWAR;
moderno e, em sua estratégia digital, está a DUTTON,

1986;

ETTLIE;

BRIDGES;

necessidade de realizar modernizações na O’KEEFE, 1984; PISANO, 2015; TANSIK;
arquitetura de seus sistemas legados aderentes às CHAKRABARTI, 1989)
teorias de inovação (incremental, sustentação,
rotina) defendidas pelos autores...”
“[...] especialmente objetivando transformar (ACCENTURE,

2018;

CORTET;

RIJKS;

antigos sistemas baseados em plataformas batch NIJLAND, 2016).
para sistemas baseados em eventos.
Estas ambições buscam reduzir “time-to-money”,
reduzir custo, evitar o lock-in, reduzir risco
operacional e habilitar o Open bank...”

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos autores de cada citação.
O cenário bancário brasileiro é de alta rivalidade, o que faz com que os bancos desenvolvam
diferentes visões estratégicas na tentativa de alcançar vantagem competitiva relavante e se
manterem na liderança, colocando em evidência a necessidade de obter melhor compreensão
sobre as relações entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação em um setor onde
a inovação pode ser o diferencial competitivo mais relevante.
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3

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

Este trabalho tem como objetivo geral estudar as relações entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação na indústria bancária, sendo a pesquisa direcionada para grandes bancos
privados no Brasil.
Como já visto no referêncial teórico, os principais pilares teóricos que sustentam este trabalho
são as teorias amplamente estudadas sobre estratégia competitiva desde Porter (1980) e
estratégia de inovação desde Schumpeter (1934), considerando também as teorias sobre TI e
Inovação Digital e Setor Bancário, que suportam as perguntas de pesquisa deste trabalho e
enriquecem o contexto de forma descritiva e argumentativa.
Quanto ao pilar (1) estratégia competitiva (PORTER, 1985), considera-se essencial para a
construção de uma estratégia competitiva que seja realizada análise profunda da indústria em
que a organização deseja competir, considerando as cinco forças competitivas (figura 3),
definindo que, dentre as cinco forças competitivas, a mais relevante e que determina a
intensidade competitiva é a rivalidade entre os competidores.
Segundo Porter (1980), as estratégias genéricas devem permitir que as empresas sejam
competitivas em qualquer setor. Para ter sucesso, uma empresa deve decidir como se posicionar
em um mercado competitivo.
As três estratégias genéricas são determinadas por dois fatores, vantagem competitiva e
escopo competitivo. Desta forma, Porter (1980) desenvolveu um constructo relacionado às
características e propriedades estratégicas para que as empresas possam enfrentar a
concorrência de forma eficaz. Porter (1980) argumenta ainda que há duas maneiras de uma
organização se manter competitiva: a primeira delas é produzir produtos e/ou serviços de
menor preço (utilizando a estratégia de baixo custo); ou adaptar seus produtos e/ou serviços
para atender às necessidades específicas de seus clientes em termos de seus diversos atributos
(qualidade, características, atendimento), utilizando, então, a estratégia de diferenciação
(figura 4).
Quanto ao pilar (2), estratégia de inovação, há inúmeros autores, desde Schumpeter (1934),
considerado autor seminal relacionado com inovação por muitos autores, sobretudo após o seu
livro lançado em 1934, amplamente conhecido: “A teoria do desenvolvimento econômico: uma
investigação sobre lucros, capital, crédito, juros e ciclo de negócios”.
Desde Schumpeter (1934), surgiram diversos autores que descrevem suas muitas interpretações
sobre o significado de inovação na tentativa de melhor conceituar este tema.
Da mesma forma como ocorre com os conceitos de inovação, os diversos autores buscam
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contribuir com suas visões sobre os tipos e estratégias de inovação, com a intenção de conectar
os tipos de inovação com conceitos relacionados a aplicabilidade no âmbito dos negócios, de
acordo com argumentação no capítulo 2.4, “Tipologia da Inovação”.
As grandes organizações, sobretudo as bancárias, que são das mais lucrativas mundo, utilizam
inovação para serem ainda mais competitivas. De acordo com Schumpeter (1934), a competição
baseada em inovação é a força motriz do desenvolvimento capitalista. Entendemos que os temas
tratados neste trabalho vão na mesma direção, sobretudo ao dirigir a pesquisa para a indústria
bancária. Desta forma, proponho o modelo relacional (EC-EI) disposto na figura 55 - Modelo
Relacional (EC-EI), com o objetivo de refletir de forma gráfica as proposições, objetivos gerais
e específicos, ajudando a responder os desafios propostos neste trabalho.

Figura 55- Modelo Relacional (EC-EI)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Este modelo (figura 55), foi contruído com base no referêncial teórico contido neste trabalho
onde suas dimensões e conceitos: (1) Estratégias Competitivas (Diferenciação (Df), Custo (Ct),
Foco (Fc)), (2) Estratégias de Inovação camada Corporativa (Tecnologia (Tc), Arquitetural
(Ar), Disruptiva (Ds), Sustentação (St)), (3) Estratégia de Inovação camada Operacional
(Produto (Prd), Administr (Adm), Processo (Prc)), foram constituídos a partir das análises
textuais, interpretações e harmonizações dos conceitos sobre (estratégia, competitividade e
inovação), considerando as visões de cada autor citado.
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O modelo proposto (figura 55 - Modelo Relacional EC-EI) tem como principal objetivo ilustrar
de forma gráfica as diversas configurações de relacionamentos (considerando sua influência,
causalidade na percepção dos resultados organizacionais) que possam existir entre as
Estratégias Competitivas (EC) e Estratégias de Inovação (EI) existentes em uma organização,
considerando que esta organização atua em ambiente de alta competitividade e que utiliza
inovação como forçam motriz para alcançar os resultados idealizados. Para este estudo de caso,
além dos objetivos gerais e específicos, há duas (2) proposições iniciais que podem ou não
ocorrer considerando o modelo relacional proposto (figura 55):
▪

Proposição 1: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou mais
estratégias competitivas (EC) com um ou mais tipos de estratégias de Inovação
corporativa (EI- Corporativa);

▪

Proposição 2: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou mais
estratégias competitivas (EC) com uma ou mais estratégias de inovação operacional (EIOperacional).

Especificamente para os termos corporativa e operacional relacionadas à Estratégias de
Inovação (EI); corporativa se refere às estratégias de inovação globais e definidas de forma
ampla, considerando toda a organização (diretriz), e estas podem ser dos tipos Tecnologia,
Arquitetural, Disruptiva ou sustentação conforme (figura 55). No caso, o termo operacional
este é fortemente relacionado com a operacionalização da inovação, ou seja, onde serão seus
impactos diretos (e estes podem ocorrer em: Produtos, Administrativamente ou processos).
Importante ressaltar que, apesar de existirem inúmeras combinações entre as dimensões (EC) e
(EI), pode não ser possível estabelecer todas as configurações, notando que estas consideram a
realidade da organização de forma geral ou parte dela e depende do foco dos estudos.
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4

METODOLOGIA

O tipo de pesquisa selecionada para suportar este trabalho é de carater exploratório e de natureza
qualitativa, baseado em método de estudo caso. Yin (2014) sugere que o pesquisador deve
considerar o tipo de questão da pesquisa, o controle sobre os eventos comportamentais e a
contemporaneidade do evento.
Segundo essas três condições, o médoto estudo de caso é o método mais aderente à situações
onde o objetivo da pesquisa é exploratório e dirigido ao entendimento das razões que existem
por trás de processos complexos, não havendo controle da situação pelo pesquisador. Casos de
estudos nos quais o pesquisador explora em profundidade um programa, um evento, uma
atividade, um processo ou um ou mais indivíduos, que, segundo Creswell (2010), o processo
de pesquisa é bastante indutivo, pois o pesquisador gera significado a partir dos dados coletados
em campo – complementado em Richardson (2002), que defende que a pesquisa qualitativa é
válida sobretudo em determinadas situações em que os dados não podem ser coletados de modo
completo por outros meios devido à complexidade ou desconhecimento do(s) entrevistado(s).
De acordo com Creswell (2010), em pesquisas de natureza qualitativa, pode-se fazer uso de
estratégias de investigação como: narrativas, fenomenologias, etnografias, teorias embasadas
na realidade e estudos de caso, como é o proposto neste trabalho em linha com a atribuição de
importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos
significados transmitidos por eles (SOUZA, 2007).
Em Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é exploratória sobretudo quando as variáveis
importantes não são de conhecimento do pesquisador e requerem análise e interpretação do
pesquisador, baseado em alegações de conhecimento com base principalmente em perspectivas
contrutivistas (ou seja, significados múltiplos das experiências individuais) e baseadas em
observações de campo.
Richardson (2002) corrobora, destacando que o objetivo fundamental da pesquisa qualitativa
não reside na produção de opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo;
está no aprofundamento e análises qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos
no fenômeno.
Em uma pesquisa do tipo qualitativa, de acordo com Creswell (2010), é importante a realização
da pesquisa no campo e no local que os participantes tem a experiência a ser pesquisada; a
coleta dos dados deve ser feita pelo próprio pesquisador por meio de entrevistas, coleta de
documentos, análise do comportamento dos entrevistados; o pesquisador deve criar seus
próprios padrões e categorias para organizar as informações coletadas de múltiplas fontes.
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Destaca, ainda, que o pesquisador deve ter foco em aprender o significado que os participantes
dão ao problema ou à questão pesquisada, de forma que o pesquisador deve interpretar os dados
coletados de maneira holística. Enriquece a pesquisa o fato de o pesquisador poder usar suas
experiências passadas, utilizando a epstemologia teórica com foco na subjetividade sob uma
perspectiva teórica com foco no interpretivismo.
Este é um trabalho de natureza exploratória que tem como principal objetivo geral identificar a
relação entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação nas organizações; a pesquisa
de natureza qualitativa é a escolha com maior aderência para complementar este estudo.
Creswell (2010) defende que uma pesquisa qualitativa é exploratória e útil quando o
pesquisador não conhece as variáveis mais importantes que deseja examinar e que este tipo de
técnica contribui com novas áreas de estudo, o que reforça ainda mais a necessidade de
aplicação de técnica qualitativa neste estudo especificamente, pois se trata de pesquisa inédita
e com poucas respostas na literatura.
A técnica qualitativa permite que o pesquisador seja mais inovador, e ele pode ainda trabalhar
nos limites das estruturas projetadas por ele.
O trabalho presente apresenta referencial teórico que busca a consistência na literatura, a qual
é referida por Creswell (2010), sem se reprimir a visão dos participantes da pesquisa.
Sugere ainda que, em pesquisas de natureza qualitativa, também se apresenta contribuições do
autor, sobretudo no desenvolvimento teórico, com o objetivo de colaborar com a interpretação
dos dados, trazer uma contribuição teórica e que complemente os resultados da pesquisa.
De acordo com Creswell (2010), um artificio comum em pesquisas qualitativas é o uso de
pseudônimos para pessoas e entidades a fim de proteger os entrevistados e entidades, como é o
caso deste estudo que pode apresentar informações de natureza sigilosa, sobretudo porque
grandes organizações operam em mercados altamente competitivos e de alta rivalidade.
Creswell (2010) propõem cinco passos para uma lógica indutiva de pesquisa em um estudo
qualitativo, o que contribui para a escolha do método qualitativo selecionado para este estudo
conforme a seguir:
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Figura 56 - A Lógica indutiva de pesquisa em um estudo qualitativo

Fonte: Adaptado de Creswell (2010).

A figura 56, “A Lógica indutiva de pesquisa em um estudo qualitativo”, de leitura de baixo para
cima, representa, na visão de Creswell, os passos executados, considerando as atividades
relativas ao desenvolvimento teórico (uma vez que o referencial teórico esteja terminado),
concentrados em pesquisa do tipo qualitativa que, de forma direta, suporta a escolha da
metodologia utilizada neste trabalho. A Tabela 18, “Estrutura do Método de Pesquisa”, tem a
finalidade de explicar como foi estruturado o método de pesquisa (leitura debaixo pra cima,
pois a construção deste trabalho inicia-se pelos objetivos gerais e específicos).
Tabela 18 – Estrutura do Método de Pesquisa
Critérios

Etapa 1

Etapa 2

Análise e Conclusão

N/A

Análise

das

entrevistas,

documentos

e

elaboração das conclusões.
Coleta de Dados

N/A

Execução da coleta de dados (entrevistas,
documentos e análises).

Seleção do Caso

N/A

Vice-Presidentes, membros do conselho de
estratégia, diretores e Superintendentes do
banco digital e de Inovação.

Método

Contrução
referêncial teórico

do Roteiro de pesquisa semiestruturado para
capturar a visão dos executivos sobre os temas
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tratados neste trabalho.
Natureza

N/A

Tipo de Pesquisa

Artigos

Qualitativa.
acadêmicos, Entrevista

artigos

pessoal

com

questionário

científicos, semiestruturado.

artigos de consultoria,
livros,

publicações

digitais

e

outras

informações
disponíveis na internet.
Objetivos Específicos

N/A

1. Identificar as estratégias competitivas e
estratégias

de

inovação

adotadas

pela

organização, alvo da pesquisa;
2. Identificar as possíveis relações entre as
estratégias competitivas e estratégias de
inovação;
3. Identificar se, na percepção dos executivos,
os resultados desta relação contribuem para a
obtenção de vantagem competitiva.
Objetivo Geral

Identificar as relações entre as estratégias competitivas e estratégias de
inovação na indústria bancária.

Fonte: Elaborado pelo autor.
As entrevistas foram realizadas com uso de roteiro de entrevista construído a partir dos pilares
principais deste trabalho (estratégia competitiva, estratégia de inovação e as relações entre as
estratégias competitivas e de inovação), sendo este roteiro dirigido aos executivos das
organizações-alvo de forma individual.
A técnica de pesquisa qualitativa escolhida se justifica pela natureza do presente estudo e suas
características, conforme argumentos descritos neste capítulo, bem como a diversidade de
visões, conhecimento e experiência dos executivos, considerando também o acesso, a vivência
e experiência profissional que os participantes possuem, sobretudo considerando suas visões
sobre estratégia de negócios e de inovação.
As entrevistas foram realizadas com os (7) executivos, conforme descritivo abaixo:
▪

Vice-Presidente (1); tempo de experiência: 42 anos;

▪

Membro do Conselho de Estratégia (1); Tempo de experiência: 10 anos;

▪

CIO (1); Tempo de experiência: 38 anos;
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▪

Diretor Infraestrutura Tecnológica (1); Tempo de experiência: 38 anos;

▪

Diretor do Banco Digital (1); Tempo de Experiência: 31 anos;

▪

Superintendente do Banco Digital (1); Tempo de Experiência: 21 anos;

▪

Diretor de Inovação (1); Tempo de Experiência: 45 anos.

Os números entre parêtenses indicam a quantidade de executivos participantes das entrevistas
que foram feitas de forma individual, entre os meses de novembro e dezembro de 2019
utilizando como material de apoio gravações em áudio e transcrições do autor em cada
entrevista. Cada entrevista teve duração média de 40 minutos; importante também destacar a
mediana de 38 anos de experiência dos executivos participantes, o que contribui aumentar a
qualidade da pesquisa trazendo resultados relevantes, considerando a quantidade de
informações e conhecimentos utilizados para responder à pesquisa.
A matriz abaixo tem o objetivo de relatar os momentos em que ocorreram os eventos para as
entrevistas, considerando as datas, duração, horário e expectativas das entrevistas que
ocorreram na organização, relacionada com cada executivo participante.
Tabela 19 – Cronograma de Entrevistas
Executivo

Data da

Duração da

Horário da

Expectativa

Entrevistado

Entrevista

Entrevista

Entrevista

Vice-Presidente

27/12/2019

30 min

14h00

Obter

a

visão

do

Membro do Conselho de

27/11/2019

40 min

16h00

executivo

sobre

as

estratégias

Estratégia

competi-

CIO

29/11/2019

30 min

10h00

tivas, Estratégias de

Diretor - Infraestrutura

27/11/2019

20 min

15h00

Inovação
entre

Tecnológica

as

e

Relação
estratégias

Diretor - Banco Digital

26/11/2019

20 min

16h00

competitivas e estraté-

Superintendente - Banco

26/11/2019

1h e 20 min

16h00

gias de inovação existentes na organização

Digital
Diretor - Inovação

26/11/2019

1h e 10 min

14h30

pesquisada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Para Creswell (2010), imediatamente após a ação de registrar os dados da pesquisa de campo,
os próximos passos são analisar os dados, para formar as categorias e, em seguida, construir os
padrões, generalizações ou teorias comparadas com experiências passadas e a literatura.
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As categorias para organizar o processo de análise deste estudo são:
▪

Estratégia Competitiva (EC): Representa integralmente os conceitos sobre estratégias
competitivas estudadas neste trabalho, considerando também a visão dos executivos
entrevistados.

▪

Estratégia de Inovação (EI): Representa integralmente os conceitos sobre estratégias
de inovação estudadas neste trabalho, considerando também a visão dos executivos
entrevistados.

▪

Relação entre Estratégias Competitivas (EC) e Estratégias de Inovação (EI):
Representa de forma integral as descobertas sobre as relações entre estratégias
competitivas e estratégias de inovação, considerando as duas proposições declaradas no
desenvolvimento teórico:
o Proposição 1: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou
mais estratégias competitivas (EC) com um ou mais tipos de estratégias de
Inovação (EI-Corporativa);
o Proposição 2: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou
mais estratégias competitivas (EC) com uma ou mais estratégias de inovação
operacional (EI- Operacional).

Na figura 57, a descrição do protocolo de pesquisa utilizado, desde o planejamento das
entrevistas até a transcrição dos resultados obtidos neste trabalho.
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Figura 57 - Protocolo de Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
Concluiu-se que, relativo ao trabalho presente, ao se combinar os recursos apresentados e a
metodologia de pesquisa selecionada, as condições para se concluir os objetivos do estudo
presente foram suficientes.
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5

ESTUDO DE CASO

Este capítulo apresenta a descrição do caso e a análise descritiva das informações coletadas nas
entrevistas, destacando as diversas percepções dos executivos participantes e considerando as
categorias mencionadas anteriormente. Em seguida, apresenta-se as discussões dos resultados
obtidos, considerando-se o contexto, análises, considerações e harmonizações entre a realidade
e a teoria, fornecendo argumentos para responder os objetivos gerais, específicos e proposições
declaradas neste documento.
5.1

Descrição do Caso

A organização bancária pesquisada para este trabalho é um dos maiores bancos da América
Latina, sendo dos maiores bancos privados do Brasil, possuindo, em sua estrutura
organizacional, as linhas de atendimento a clientes pessoa física e pessoa jurídica dividas por
segmentos específicos, aos quais oferecem produtos e serviços especializados distribuidos em
todos os canais da organização (Físicos e Digitais); atualmente, possui uma enorme base de
clientes (aproximadamente 40 milhões de clientes, consideando todos os seus segmentos).
É uma organização nível 1 de capital, faz parte do segmento de maior impacto econômico de
acordo com BACEN, possui alto valor de mercado e uma das maiores redes de distribuição da
América Latina, possuindo também um dos maiores e mais completos ecossistemas de inovação
do mundo.
A organização tem o objetivo de ser o primeiro banco para seus clientes e oferecer soluções e
serviços para os clientes de forma customizada e, para isso, a organização está passando por
diversos processos de transformação em seus negócios, buscando conectar o que há de mais
moderno em um banco tradicional com as inovações tecnológicas de ponta, se mantendo
também resiliente ao executar suas estratégias de mudanças mantendo a capacidade de geração
de resultados recorrentes.
No primeiro trimestre de 2019, obteve lucro líquido acima de R$ 12 bilhões de reais,
apresentando crescimento em suas receitas com prestação de serviços, no mesmo período, de
mais de R$ 16 bilhões de reais, com patrimônio líquido maior que R$ 130 bilhões de reais e
contando com, aproximadamente, 94 mil funcionários, o que aumentou também a partir de
aquisições de outras organizações que compõem sua estrutura organizacional.
Para se manter competitiva, faz altos investimentos em tecnologia da informação e inovação, o
que ajuda a manter seu posicionamento de destaque no setor financeiro, que é altamente
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competitivo. A direção da organização acredita que o modelo de negócio está mais competitivo
devido aos movimentos recentes de reposicionamento da marca, inovações, transformação
digital e alterações em sua estrutura organizacional, para trazer maior agilidade nas tomadas de
decisões, acreditando também que a organização possui credenciais indiscutíveis, seja no
contato humano ou por meio de seus diversos canais digitais em que utiliza tecnologias
disruptivas.
Com base na fundamentação teórica e no descritivo do caso deste trabalho, foram entrevistados
os executivos desta organização, entre os meses de novembro e dezembro de 2019, com o
objetivo de obter informações na direção dos objetivos gerais e específicos declarados neste
trabalho e representados também nas proposições apresentadas no desenvolvimento teórico.
As transcrições das entrevistas (abaixo) que possuem o destaque sublinhado são importantes
para contextualizar a compreensão e por serem indicios relevantes para as análises,
interpretações, resultados e conclusões deste trabalho.
5.1.1

Estratégias Competitivas (EC)

A competição em qualquer indústria é importante, pois ajuda a elevar os níveis de qualidade e
eficiência operacional, além de ter alto impacto na formação dos preços e grau de inovação
(PORTER, 1985); a competição baseada em inovação é a força motriz do desenvolvimento
capitalista (SCHUMPETER, 1934).
[...] Há um processo preparatório que considera o olhar para o ambiente
externo sob os aspectos tecnológicos, sociológicos, antropológicos,
comerciais, regulatórios; a ideia é que especialistas externos possam nos
trazer suas visões sobre o ambiente externo considerando o futuro. Após isto,
vamos então definir as estratégias para as unidades de negócios que são
baseadas nas definições globais da organização.
Temos um modelo de negócios diverso que se complementa em casos de ciclos
econômicos diferentes; na soma, temos uma diluição de risco muito eficiente
e não fica preso, diretamente ligado aos momentos econômicos (Vicepresidente).
[...] A primeira definição estratégica importante parte da análise de que
viemos de um mundo onde tínhamos uma orientação por produto, ou seja,
criamos uma fortíssima estrutura de distribuição de produtos e estamos
entrando em um mundo onde o cliente tem centralidade, e isto deve estar em
nosso DNA; portanto, muito provavelmente o modelo de negócio
“incumbente” não é suficiente para nos dar sustentabilidade e relevância ao
longo do tempo, sobretudo em negócios como B2C (Conselheiro de
Estratégia).
[...] Movimento das organizações de definir estratégia pode parecer simples,
mas há muitos desafios; o grande ponto do sucesso é como você faz o
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desdobramento da estratégia no âmbito tático e pratica a persistência da
execução. Nesta organização, há uma estrutura organizacional que propicia
a orquestração das diversas competências necessárias para implementar as
estratégias de forma positiva, e isto é um diferencial competitivo
provavelmente porque o modelo decisório é colegiado: poder de decisão
distribuído entre os vários executivos. A estrutura organizacional é
considerada uma estratégia competitiva representando também bons
resultados no posicionamento estratégico (CIO).
[...] Estratégia competitiva obedece ao cenário em que vivemos (presente),
considerando um olhar para a organização e seus legados de forma holística,
ou seja, o modelo de negócios atual deve ser preservado, ao mesmo tempo,
em gerar valor para sustentar as inovações (Diretor de Infraestrutura).
[...] Historicamente, a organização sempre teve um olhar para modelos de
negócio que são sustentáveis; concordo também que o processo de definição
da estratégia ocorre de forma múltipla (botton-up e top-down) (Diretor do
Banco Digital).
[...] Os processo de definição da estratégia ocorrem de forma múltipla,
considerando inputs botton/up (percepções das extremidades do negócio)
como um termômetro das necessidades relacionadas ao cliente e ao modelo
de negócio; e ocorre o refinamento e/ou redirecionamentos feitos pelos
executivos da direção (top/down), que possui duas características fortes: faz
a tradução do viés financeiro e traduz também as percepções do acionista e
do mercado (Superintendente do Banco Digital).
[...] Anualmente, o banco faz seu planejamento com apoio de diversos
especialistas internos e externos, juntamente com a diretoria e presidentes do
banco e, com base no planejamento, o time de inovação direciona os esforços
para a direção das estratégias competitivas definidas e as inovações são
planejadas com base na estratégia competitiva do banco. A estratégia para
o próximo ano, tomando como base a taxa de juros que antes estava em
aproximadamente 12% e agora está em 4,5%, as margens e ganhos dos
bancos ficaram menores, e isto será compensado na diminuição dos custos e
redução de despesas, e neste cenário a inovação de fato pode ajudar (Diretor
de Inovação).

As organizações financeiras estão sob pressão de novos competidores, pressões regulatórias e
do mercado e a necessidade constante de gerar novos modelos de negócio, considerando ainda
as oscilações econômicas.
[...] É impossível ter apenas uma estratégia competitiva, uma vez que nossa
organização possui diversos modelos de negócios; desta forma, nossas
estratégias competitivas estão espalhadas em toda a organização (Vicepresidente).
[...] Desta forma, devemos abordar os desafios com mais de um modelo de
negócios; temos diferentes “Profit pools” e cada um deles é atacado de
maneira distinta, tanto em intensidade e sobre principalmente quem é o
atacante. Quando falo de novos modelos de negócio, eles existem
essencialmente porque os novos entrantes não são os competidores
tradicionais; estes são guiados pela tecnologia que alavancou a economia das
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plataformas digitais e ecossistemas; neste sentido, são nativos digitais que
desde o nascimento possuem foco no cliente, e nós precisamos destas
características para sermos mais competitivos. Um incumbente não deve
enxergar este processo como ameaça e, sim, como oportunidade. Cito o
advento do Open Bank, que é uma arquitetura que viabiliza o negócio
bancário como uma plataforma digital e isto, para o modelo de negócio
tradicional, é uma ameaça, mas abre uma série de oportunidades para novos
modelos de negócio. O posicionamento estratégico da nossa organização não
é jogar na defesa, mas jogar no ataque; não queremos ser sobreviventes, mas,
sim, vencedores (Conselheiro de Estratégia).
[...] A diretoria executiva busca garantir que a estratégia seja implementada
e o segundo nível da diretoria (board of directors), onde eu e diretores de
arquitetura e de produtos estamos posicionados, também busca traduzir a
estratégia competitiva definida pela organização e modelar, em nível macro,
quais são os elementos e competências que temos que desenvolver para
sustentar a estratégia de negócio, e conectada à estratégia de inovação, seja
sustentação ou disruptiva; para isto, é importante ter pessoas, métodos,
competências distintas; tem que estar, do ponto de vista de arquitetura
organizacional, bastante harmonizadas (CIO).
[...] Fator de que traz vantagem competitiva é a riqueza do quadro de
funcionários que apresenta diversidade de formação e vivência profissional,
idades variadas e uma organização colaborativa que contribui para o modelo
decisório estabelecido, onde os erros individuais são minimizados (Diretor de
Infraestrutura).
[...] Do ponto de vista digital, o banco busca inovar para distribuir os
produtos e serviços por canais alternativos; a diversificação em modelos de
negócio permite que o banco tenha boa performance, independentemente do
momento econômico (Diretor do Banco Digital).
[...] Uma das estratégias competitivas da organização é focada em custo.
Outra estratégia competitiva é a conquista de marketshare, conquistar e reter
o cliente (Diretor de Inovação).

Podem ser diversos os fatores que determinam a estratégia competitiva e há inúmeras atividades
envolvendo a configuração de um posicionamento estratégico relativo à cadeia de valor
(processo de produção, distribuição, logística, serviços) ; são consideradas unidades básicas da
estratégia competitiva que pode alavancar ou não o posicionamento competitivo da empresa
(PORTER, 1996).
[...] A definição das estratégias competitivas usa os direcionamentos
organizacionais, porém são configuradas de forma individual por segmento e
unidade de negócios especificamente (Vice-presidente).
[...] Neste quesito, não devemos considerar os fatores tradicionais (preços,
taxas...) e tudo se resume na experiência que o cliente deseja ter,
considerando também os benchmarking a que o cliente foi exposto nos últimos
anos ou na última década em particular; a nova economia trouxe a revolução
das plataformas e você pode contar ao menos dois atributos de valor que são
extremamente relevantes: primeiro, a experiência em si, que traz o potencial
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de engajamento, design, a jornada do cliente; o segundo, é que existe que
quase uma regra de mercado, é que estas plataformas não tem tarifas, com
exceção de algumas. No mundo das fintechs, a monetização não se dá por
tarifas, o que é diferente de um banco tradicional; desta forma, a questão não
é ser competitivo em preço; é, simplesmente, abrir mão de tarifa – e, em
algumas situações, abrir mão de floating (onde vários modelos de negócio
estão remunerando o depósito com CDI, ganhando no spread e monetizando
com dados). Com os dados é possível gerar outros negócios com base no
conhecimento que você obtém sobre as pessoas; na verdade, não é o próprio
negócio em si que vai dar um PNL monetizado por dados, mas, sim, a
possibilidade de criar coisas novas. Mas, certamente, há perda de algumas
receitas. A aposta nos novos modelos de negócio é que estes serão menores
por usuário, mas precisam ter mais volume; troca-se margem por escala, e
isto é mais agressivo ainda quando comparamos com os modelos de negócios
tradicionais. Serão poucos os vitoriosos (Conselheiro de Estratégia).
[...] Uma estratégia interessante é a de ser um fast follower, para que você
seja capaz de ser um imitador mais eficiente do que criador original em
negócios semelhantes (Diretor de Infraestrutura).
[...] Há estratégias regionais distintas que levam em consideração o tamanho
continental do país, onde há diversas realidades socioeconômicas (Diretor do
Banco Digital).
[...] As estratégias competitivas são distribuídas por portfólio de produto,
segmentos, para garantir a solidez da instituição (Diretor de Inovação).

Porter (1980) define que há três estratégias genéricas: diferenciação, custo e foco, conforme
descrito no capítulo estratégia competitiva.
[...] Diferenciação competitiva, 2 coisas: política de portas abertas e capital
humano (política de carreira interna); brinco que aqui o funcionário não
veste a camisa, ele tatua o banco na pele (Vice-presidente).
[...] Para entender de fato a estratégia competitiva da organização como um
todo, é necessário olhar negócio por negócio. Por exemplo, a operação de
varejo do banco incumbente: ela é uma operação com foco em maximizar as
receitas usando o poder de distribuição e reduzir custo. O driver para este
que é o principal negócio da organização é maximizar receita no limite do
que o canal de distribuição consegue vender e reduzir custo; tem que vender
mais.
No banco de atacado (corporate, securities, asset management, operações da
tesouraria) o driver não é exatamente custo e, sim, escala, mas o que está por
trás disto é que, historicamente, os bancos privados financiaram
aproximadamente 2/3 do país, financiando setor privado e setor público
(investimentos feitos por grandes empresas, seja para investimentos pra
crescimento orgânico ou infraestrutura, através dos consórcios, movimentos
de M&A e assim por diante). Em função de governos anteriores, este mix se
inverteu; o estado passou a ter um papel muito grande no Brasil, chegando a
quase 2/3 via BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e agora, com o
novo governo, a pauta é mais liberal: estamos voltando ao que o mundo
inteiro pratica, observando que o banco privado é o setor que mais alavanca
o crescimento do país; nos investimentos e nos financiamentos de M&A’s, o
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foco do atacado é volume e crescimento (Conselheiro de Estratégia).
[...] Para obter de fato inovação você precisa de um conjunto de pessoas,
conjunto de processos, tecnologia e um ecossistema de inovação para buscar
a diferenciação e, por sua vez, obter a vantagem competitiva esperada
(Diretor de Infraestrutura).
[...] Um Paradoxo! Uma coisa é ter estratégias diferentes para ciclos
econômicos, públicos diferentes ou negócios que a organização deseja
diversificar os ativos; outra coisa é a completude dos produtos em seus
respectivos portfólios, e o mundo está indo em direção à simplicidade e com
o viés da transformação digital, definitivamente, menos é mais. Grande é o
desafio para desenvolver diversas estratégias e ser simples no momento de
entregar a solução financeira ao cliente. Há segmentos que possuem muita
escala; o custo é um fator de sobrevivência, quanto maior a escala, mais
importante é o ganho em diminuir o custo (Diretor do Banco Digital).
[...] As estratégias competitivas de custos, diferenciação ou foco estão
propagadas nos produtos e segmentos (Diretor de Inovação).

5.1.2

Estratégias de Inovação (EI)

Diversos autores buscam conceituar e definir os variados tipos de inovação que podem ser
aplicados em uma organização, considerando nomemclaturas e interpretações diversas, como
estudado no capítulo tipologia da inovação.
[...] Centralidade no cliente faz parte de nossa estratégia digital, que temos
que melhorar a experiência dos clientes atuais, que começou voltada para os
millenials, mas hoje ela se estende para além disto. O pilar do Open Bank é
uma realidade em diversos países e, apesar de ser uma questão regulatória,
é uma oportunidade para o grupo se inserir em outras cadeias de valor, como
player financeiro, e fazer novos negócios. Geralmente, associamos a
disrupção com tecnologia, mas ocorre também ao mudarmos o modelo de
negócio, como já fizemos ao longo de nossa história e fazemos também
atualmente. Sistematizamos os processos de inovação através dos diversos
instrumentos, e isto alavanca diversas outras oportunidades de forma
estruturada. A Inovação deve estar na organização de forma geral e isto deve
ocorrer também em processos específicos e, certamente, há disrupções em
alguns casos (Vice-presidente).
[...] Não há uma única estratégia de inovação, a inovação é algo que precisa
estar no DNA da organização, é parte da cultura da empresa. A primeira
providência é garantir que ela esteja presente na cultura e a organização deve
fornecer os recursos para que ela aconteça, e isto está presenta na
organização desde a sua criação; porém, para favorecer este ambiente,
criamos um programa com diversos instrumentos que contribuem para a
inovação na organização de forma geral.
Quando consideramos outro “profit pool” como meios de pagamento
(Cartões, adquirência etc.), esta, de todas as áreas de um banco, é a que
sofreu maior disrupção nos últimos anos; novos entrantes que vieram, como
Stone, Pagseguro, não criaram novos modelos de negócio, mas encontraram
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novos mercados e endereçaram de forma muito eficiente, mas tem a disrupção
de fato, que é o P2P payment, que é uma plataforma digital que permite que
você pague, transfira dinheiro sem precisar da cadeia de valor tradicional
(bandeira, cartão, banco emissor...), em linha com instant payments e em uma
discussão como está o driver – é a transformação disruptiva para se manter
competitivo nesta nova agenda.
Em números aproximados 90% da inovação é incremental, pois ocorre nos
negócios existentes e com tecnologia disponível, 10% das inovações são
consideradas disruptivas, e você nunca sabe se a ideia que está sendo
desenvolvida vai ser incremental ou disruptiva; está racionalidade não existe.
O que devemos fazer é incentivar os times a pensarem fora da caixa e se
imaginar do lado do cliente, entendendo quais oportunidades de melhoria
existem. Aumentar ainda mais a tolerância ao erro, entender que novos
negócios são os geradores de novas receitas para o banco no futuro, acreditar
mesmo que as receitas não sejam boas inicialmente, mas ter resiliência para
prosperar. A inovação inverte a lógica de que tudo tem que estar pronto para
que seja lançado ao mercado, colocando o tempo em detrimento da
completude (assim como o racional do MVP); então, é fundamental que se
defina metas de tempo, que são mais importantes do que o escopo, uma vez
que o mercado é dinâmico. Melhor lançar uma inovação em 6 meses do que
dizer que vou ter um escopo completo em 2 anos, e esta é uma mudança
cultural importante tanto para inovações incrementais quanto em inovações
disruptivas. Outro ponto fundamental é ter o conjunto de talentos que
permitam que a inovação ocorra. Um banco é muito forte nos hard skills
(habilidades técnicas), que são essenciais para criar o core business de um
banco incumbente; na nova economia, o primeiro atributo é a experiência do
cliente, Soft skills (Habilidades comportamentais), que vem dos designers,
designers de jornadas do cliente, antropólogos que ajudam a entender como
as pessoas se comportam, e um dos desafios para o banco é atrair este(s)
complemento(s) de Soft skills e competências socioemocionais (Conselheiro
de Estratégia).
[...] Importante obter a visão dos executivos para habilitar a decomposição
dos direcionamentos da arquitetura organizacional, para que as arquiteturas
de tecnologia sejam únicas do ponto de vista de sustentação e eficiência, pois
é desta forma que você captura os resultados para suportar a inovação que
pode ser representada como mais uma camada. O segredo é como você cria
artifícios para conectar as camadas da arquitetura, para que ela seja uma
alavanca para o progresso e não um empecilho – e isto, por si, já é um grande
desafio. Sobre os sistemas legados do banco, quando me perguntam: “O que
eu faço com meu legado?”, minha resposta é que o legado permite que eu
acelere a inovação trazendo novas capacidades de negócio e de tecnologia e
não ter que escolher entre melhorar o legado ou abandonar e trocar por algo
novo; acomodar as novas capacidades de forma especializada e segregada,
tomando cuidados específicos para não acabar como no caso de aplicações
monolíticas e verticais.
Um bom exemplo disto é o Core bancário, que contém informações como
saldo dos clientes, registro de empréstimos, cálculo de parcelas, e este sistema
é integrado à camada de distribuição com foco no tipo de pessoa, tipo de
segmento, onde buscamos cada vez mais refinar a estratégia de distribuição
chegando a quase que “one- to-one”, ajustando a distribuição nos canais de
acordo com o gosto do cliente. Isolamos os sistemas legados das camadas que
oferecem diferenciação; desta forma, o tipo de inovação mais utilizado é
incremental e organizacional, porém há outros casos onde o tipo de inovação
é tecnológica.
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Fato relevante é que este tipo de processo de inovação somente ocorreu
porque tivemos o privilégio de ter um sponsor executivo dedicado e apoiador
(CIO).
[...] A principal visão sobre competitividade desta organização é o foco em
manter os negócios que estão prosperando com olhar no futuro, para saber o
momento certo para inovar de forma diferente (Diretor de Infraestrutura).
[...] Toda a transformação ou inovação tem um viés financeiro, considerando
o investidor, porém, também um foco na sustentabilidade (inovação de
sustentação ou incremental); não é inovação pela inovação e, sim, inovação
aplicada ao modelo de negócio, com olhar que não fica preso ao pilar
financeiro, e isto embasa a criação da organização. A inovação não está
vinculada ao segmento e há um desafio de provar que a inovação não deve
ocorrer somente com o mind-set de inovação para fora, mas também para
dentro; por exemplo, se você investir em inovação pra fora e manter o seu
legado totalmente desatualizado, não terá bons resultados no longo prazo.
Muito difícil inovar ao mesmo tempo que se cria novos modelos de negócio;
ocorre muito mais de forma incremental. O grande desafio para inovar em
uma organização é que tem muitas linhas de negócio, muitos produtos e você
tem uma área de inovação tentando prover inovação tecnológica, olhando
diversas opções de inovação e, do lado do negócio, há necessidades
específicas sem atendimento. Para melhorar o modelo de inovação, é
necessário haver praças para experimentação do modelo de negócio para
experimentação real (Diretor do Banco Digital).
[...] A organização tem uma série de processos de inovação que ocorrem de
forma orgânica e, muitas vezes, de forma imperceptível para algumas áreas
do banco, existem grupos específicos que estudam as inovações para atender
de forma específica os direcionamentos do negócio, por exemplo: se o
direcionamento é redução de custo, haverá um grupo de inovação que irá se
dedicar para inovar tendo como base este direcional; há também fóruns para
inovar com uso intenso de tecnologia ou para inovar com tecnologia com foco
em determinados produtos, e isto ocorre de forma orgânica. A tendência é
que os grupos se tornem repetitivos e industrializados e percam a criatividade
para inovar. Há um elemento forte na organização onde a “liderança” é que
está subordinada e apresentam direcionamentos para as estratégias
competitivas (diferenciação, custo ou foco), havendo diferenças de condução
nos processos de inovação em áreas onde a hierarquia é mais acentuada que
outras – e isto faz diferença no nível de disrupção e criatividade que
determinada inovação pode ter como resultados do processo de inovação
(Superintendente do Banco Digital).
[...] A transformação digital do banco vem ocorrendo e mais de 90% das
transações são digitais, e o banco digital veio trazer inovação diferenciada
para o público digital, juntamente com a solidez do banco tradicional. A
inovação não é apenas sobre disrupção que ocorre uma vez ou outra, o que
ocorre normalmente é a inovação incremental e isto ajuda muito o banco na
automação de processos (Diretor de Inovação).

5.1.3

Relação entre as Estratégias Competitivas (EC) e Estratégias de Inovação (EI)

Ponto fundamental deste estudo é buscar responder se há relação entre estratégias competitivas
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e estratégias de inovação e se, na percepção dos principais executivos, esta relação contribui
para a obtenção de vantagem competitiva.
[...] O principal resultado gerado do relacionamento entre nossas estratégias
competitivas e estratégias de inovação é a criação de diferenciação em nossos
negócios, obtida através da geração eficiente de inovações; desta forma, você
se diferencia de seus competidores. A questão toda é que, no sistema
financeiro, não é tão difícil de copiar; é uma indústria em que a inovação pode
durar 6 meses (Vice-presidente).
[...] Banco de varejo para maximizar receita (vender mais) e reduzir custo;
desta forma, a inovação precisa abordar estes dois vetores. Os times de
inovação estão trabalhando nestas duas direções, as pessoas não sabem como
exatamente vão fazer as coisas, mas elas têm esta orientação e, para chegar
neste objetivo, usa-se na maior parte dos casos inovação incremental, uma vez
que é mais difícil fazer a disruptiva (10%).
Considerando os negócios digitais e físicos, eles são semelhantes porque
endereçam as mesmas necessidades, mas são executados de forma muito
diferente, por estarem construídos em um formato muito diferente – o valuation
de um e de outro tem métricas completamente distintas.
Quando o mercado olha o banco incumbente (agências, vendas, resultado
lucro...), que é uma empresa de capital aberto, o valuation está em cima de um
múltiplo do PNL do resultado (múltiplo sob o lucro, patrimônio, ROI). Para o
novo negócio, que é a plataforma digital, as métricas para fazer o valuation
são outras (velocidade de crescimento e a capacidade de reter clientes), e isto
não tem nada a ver com os resultados obtidos do modelo físico.
É obvio que, para uma plataforma digital, o business case tem que demonstrar
monetização ao longo do tempo para ser viável economicamente, e tem que dar
lucro, mas o investidor acredita que, se a história está bem contada e você
durante um bom tempo não vai ter lucro e vai queimar caixa, por que você está
crescendo, ele valoriza isto – e o valuation é extremamente agressivo desde que
cresça rápido e mantenha os clientes, como é o caso do banco Inter e Nubank
que valem bilhões atualmente. A estratégia de Diferenciação também está
conectada à como você faz valuation, e isto explica um pouco do porquê
estamos separando os negócios. Não faz sentido ter um banco digital no mesmo
negócio que o banco físico, porque eu fico no pior dos dois mundos, pois o
mercado não enxerga o valor agregado do digital porque ele está misturado
com as operações do banco incumbente; enquanto o banco digital queima
caixa para crescer, ele piora o PNL do banco incumbente, então não ganho
no upside e pioro o custo - se separa, eu deixo de ter custo e o valuation
melhora porque ele vai ser visto separadamente. A geração de caixa vinda do
banco incumbente permite financiar a inovação (Conselheiro de Estratégia).
[...] Para que ocorra a inovação, é importante ter pessoas, métodos,
competências distintas; têm que estar, do ponto de vista de arquitetura
organizacional, bastante harmonizadas e esta é uma das nossas fortalezas que
produz bons resultados (CIO).
[...] Os resultados obtidos da relação entre estratégia competitiva e estratégia
de inovação são acima da expectativa, sob as óticas financeiras e valor da
marca no mercado (Diretor de Infraestrutura).
[...] A estratégia competitiva e a de inovação estão vinculadas aos
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direcionadores estratégicos da organização (macro direcionadores); em 2020,
vamos reduzir custo, aumentar a base de clientes ou aumentar share of wallet
da organização. Desta forma usamos inovação, é incremental (Diretor do
Banco Digital).
[...] Sobre as relações entre estratégia competitiva e de inovação, usamos todos
os tipos competitivos e de inovação, porém com mais força a inovação
incremental, o que traz bons resultados em diversos aspectos (Superintendente
do Banco Digital)
[...] A relação entre estratégia competitiva e inovação resulta em melhoria da
experiência do cliente, leva inovação para clientes de forma geral, ajuda
clientes private do banco através dos instrumentos de inovação e estreita
relacionamentos importantes para a geração de novos negócios, o que também
melhora o valuation da organização (Diretor de Inovação).

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Diante de um cenário de competitividade agressiva na indústria bancária, sobretudo trazida
pelas transformações digitais atuais (VENKATRAMAN, 1994) e novas perspectivas de
ocorrerem ainda mais mudanças no cenário competitivo, os bancos tradicionais estão engajados
em criar novos modelos de negócios na busca por novos fluxos de receitas; os incumbentes
estão se estruturando para usar o potencial financeiro de seus balanços e o vasto portfólio de
produtos e serviços combinados com tecnologias digitais e estratégias de negócio, para atender
as novas expectativas dos clientes nativos digitais que, nas últimas décadas, apresentaram
mudanças relevantes em seus comportamentos, em resposta aos novos modelos digitais de
negócio e de uso intenso da tecnologia (CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2016;
DANNEELS, 2004; WESSEL; LEVIE; SIEGEL, 2016). Ao mesmo tempo, os bancos
incumbentes redesenham suas estratégias competitivas para responder às pressões do regulador
e aos ataques dos novos competidores que emergem de todos os lugares e atacam partes distintas
dos negócios dos grandes bancos.
Este cenário traz mudanças drásticas no mindset sobre estratégia de inovação em modelos de
negócios digitais (WEILL; WOERNER, 2015a).
Em um negócio onde sua maior concentração de receita está no modelo B2C (Business-toConsumer), é importante considerar estes argumentos e entender como o cliente passou a
perceber e a interagir com a organização, ao longo de sua jornada, aguçando ainda mais a
percepção sobre os desafios à frente e enxergar como momento oportuno e não como ameaças
que estão diretamente relacionadas a como os bancos conectam as estratégias competitivas com
as estratégias de inovação.
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A Tabela 20, Transcrições (Harmonização e Frequência Textual), tem o objetivo ser uma
referência rápida das transcrições das entrevistas dirigidas aos executivos da organização
estudadas; ao mesmo tempo que também é um guia que contém a frequência das falas (em
destaques) e interpretações do autor deste estudo, contém também as harmonizações de
conceitos para que seja estabelecida a relação entre a visão dos executivos e sua correspondente
no modelo relacional proposto, considerando as dimensões sobre estratégia competitiva e
estratégias de inovação. Considerando a análise dos resultados obtidos, estas suportam de forma
geral e comparativa, os relacionamentos propostos na figura 55 - Modelo Relacional EC-EI.
Tabela 20 – Transcrições (Harmonização e Frequência Textual)
Item

1

Entrevistado

Partes das Citações

Conselheiro de Centralidade no cliente;
novos modelo de negócios;
Estratégia
novas
características
digitais;
Open
Bank;
diferenciação; redução de
custo; aumento de vendas;
aumento de escala; não há
uma única estratégia de
inovação;
transformação
disruptiva;
incremental;
conjunto de talentos, banco
digital.

Modelo Relacional

Percepção

(Figura 55)

Executiva

Custo; diferenciação; Percepção positiva
sustentação;

relacionada com as

arquitetural;

variáveis (balanço

disruptiva;

patrimonial;

administrativa;

do resultado; lucro;

produto e processo; ROI;
tecnologia.

PNL

valuation;

velocidade

de

crescimento

e

capacidade de reter
clientes).
2

CIO

Estrutura organizacional; Administrativa;
pessoas;
métodos;
processo;
incremental; canais de
acordo com o gosto do incremental; custo.
cliente.

Percepção positiva,
pois,

de

forma

geral, acredita que
produz

bons

resultados.
3

4

Sustentar
inovações;
riqueza do quadro de
Infraestrutura
funcionários; organização
colaborativa; fast follower;
conjuntos de pessoas e
processos; diferenciação e
vantagem
competitiva;
manter os negócios que
estão prosperando com um
olhar no futuro; inovar de
forma diferente.
de
negócios
Diretor
do Modelo
sustentáveis
e
Diretor

Sustentação;adminis-

Percepção positiva

trativa;processos;

e acredita que os

diferenciação; custo.

resultados obtidos,
sob

as

óticas

financeiras e valor
da marca, são acima
das expectativas.
Sutentação;

Percepção positiva
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diversificados; estratégias
regionais
distintas;custo;
escala; inovação incremental ou sustentação;
novos modelos de negócio.
Superintenden Processos de inovação que
ocorrem de forma orgânica;
-te do Banco
usamos todos os tipos
competitivos e de inovação;
Digital
incremental.
Banco Digital

5

diferenciação; custo; de forma geral.
disruptiva;

produto;

processos.
Administrativa;

Percepção positiva

diferenciação; custo; de forma geral.
foco;

sustentação;

disruptiva;
tural;

arquite-

tecnológica;

produto; processo.
6

Diretor
Inovação

de Custo e redução de Custo; diferenciação;
despesas; as estratégias
foco; produtos; procompetitivas, custo, diferenciação e foco, são cessos; sutentação.
distribuídas por portfólio de
produto, segmentos; inovação diferenciada; incremental; automação de
processos.

Percepção positiva
relaciada com variáveis (melhoria da
experiência do cliente) ; aproxima os
investidores
clientes

e
private;

ajuda na retenção de
clientes; gera novos
negócios; melhora o
valuation.
7

Vicepresidente

Estratégias para as unidades
de negócios; estratégias
competitivas
estão
espalhadas em toda a
organização; associamos a
disrupção com tecnologia,
mas ocorre também ao
mudarmos o modelo de
negócio, como já fizemos
ao longo de nossa história e
fazemos tambem atualmente; a inovação deve
estar na organização de
forma geral, e isto deve
ocorrer
também
em
processos específicos e,
certamente, há disrupções
em alguns casos; criação de
diferenciação; diferenciação competitiva, 2 coisas:
política de portas abertas e
capital humano.

Diferenciação;

Percepção positiva

Disrupção;

relaciada com as

Processos;

variáveis (melhoria

administrativa.

da experiência do

Fonte: Elaborado pelo autor.

cliente e criação de
diferenciais
competitivos
sobretudo

capital

humano e estrutura
organizacional).
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Considerando os temas sobre estratégias competitivas e estratégias de inovação na indústria
bancária, entendemos que estes são de alta relevância para pesquisadores e profissionais e que
a estrutura utilizada para dar embasamento teórico e significativo a este trabalho contribui para
o aumento de sua relevância. Os relacionamentos demonstrados de forma gráfica no modelo
(figura 55 - Modelo Relacional EC-EI) encontram correspondência de significados ao
compararmos as diversas citações transcritas neste capítulo, considerando também a Tabela 20,
Transcrições (Harmonização e Frequência Textual), que contém um sumário das principais
partes da entrevista.
Certamente, os pontos de vista dos executivos, quanto às relações entre as estratégias
competitivas e estratégias de inovação, são complementares, considerando suas atribuições
executivas e suas posições na organização. Desta forma, entende-se que a composição dos
participantes contribuiu para que haja correspondência com o modelo proposto (figura 55 Modelo Relacional EC-EI), considerando os objetivos e as proposições iniciais. Ressalte-se
que, apesar de entender que as respostas do estudo de caso cobrem as questões e proposições
de pesquisa, elas apresentam diferenças de força, ao se analisar as diversas citações dos
executivos da organização-alvo da pesquisa. Certamente, também devemos considerar os
diferentes níveis de abstração que existem entre as citações dos executivos e os conceitos
abordados neste trabalho, que oferecem significados multidimensionais e fluidez.
Do ponto de vista dos entrevistados, as estratégias competitivas são definidas de forma temporal
(tipicamente anualmente, que é quando ocorre o planejamento estratégico da organização) e
estas dependem da leitura do ambiente de negócios e compreensão da realidade por parte das
lideranças executivas que se apoiam em conhecimentos tácitos e usam, para isto, a larga
experiência de cada indivíduo, maximizando a visão da pessoa na estrutura organizacional.
Para Jashapara (2011), o conhecimento tácito é mais importante do que o conhecimento
explícito ao longo de todo o processo de inovação; já, em Albertin e Albertin (2012), defende
que se deve considerar o contexto que é definido pelos direcionadores das respostas
organizacionais e o uso da TI, considerando-se as pressões de mercado, organizacionais,
destacando o indivíduo e a própria tecnologia.
Nota-se que a leitura do ambiente de negócios efetuada pelos executivos da organização
também utiliza, de forma massiva, o conhecimento explícito gerado através dos diversos
estudos, resultando em uma ampla quantidade de indicadores e direcionadores relacionados e
de natureza econômica, financeira, humana e tecnológica, e que considera as características do
próprio negócio como volume de transações, escala de negócios em seus diversos segmentos,
o cliente em si, os canais de distribuição, os resultados financeiros, o risco inerente ao negócio,
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dentre outras variáveis que fazem desta uma das maiores indústrias do mundo. Porter (1985)
considera essencial, para a construção de uma estratégia competitiva, a realização da análise da
indústria que considera as diversas métricas que descrevem as cinco forças.
Como resultado desta análise, os executivos direcionam a organização, do ponto de vista global
ou específico, para estratégias competitivas como diferenciação, custo ou foco – estas estão
distribuídas em seus diversos segmentos, produtos e serviços.
De acordo com Porter (1985), ao analisar as cinco forças competitivas, dentre todas as variáveis
a mais relevante é a rivalidade entre os concorrentes, mas também destaca que há duas questões
centrais e estão na base da escolha da estratégia competitiva: a primeira, é a estrutura ou
atratividade das indústrias em que determinada organização está inserida; a segunda questão
central é sobre o posicionamento da empresa em sua indústria. Em Porter (1980) descreve-se
as três estratégias genéricas, diferenciação, custo ou foco, argumentando-se que a performance
da organização é definida a partir da combinação das estratégias e recursos implementados
(Porter, 1996), conceitos estes que vão na mesma direção das discussões com os executivos
entrevistados.
Quanto às estratégias de inovação, também amplamente estudadas, consolidadas e
harmonizadas neste trabalho (tecnologia, arquitetural, disruptiva, sustentação, produto,
administrativa ou processo), conforme demonstrado no modelo relacional (figura 55 - Modelo
Relacional EC-EI) e ao longo das entrevistas com os executivos, é destacada a existência e uso
destes tipos de inovação combinados com as estratégias competitivas.
Na mesma direção, Tidd (2001) argumenta que inovação nas organizações compreende o
desenvolvimento e a implementação de novos produtos e serviços, com o uso de novas
tecnologias suportadas por redesenho de processos produtivos, métodos gerenciais, conectados
de forma ímpar com a definição de que a competição, baseada em inovação, é a força motriz
do desenvolvimento capitalista (SCHUMPETER, 1934).
A visão dos executivos entrevistados sobre inovação está em linha com os tipos estudados pelos
diversos autores, porém, aqui, destaca-se também inferências feitas pelos executivos sobre a
terminologia relacionada com os tipos de inovação (teoria e prática), como, por exemplo, ao
longo das entrevistas, os tipos incrementais e sustentação foram amplamente comentados sob a
alegação de que estes eram os tipos de inovação mais utilizados na organização, e que inovação
disruptiva é um evento mais raro e que não há planejamento específico para tal.
Nota-se, aqui, uma distinção acerca das visões dos diversos executivos entrevistados sobre os
diversos tipos de inovação, porém, todos os tipos existentes no modelo relacional (figura 55 Modelo Relacional EC-EI) foram citados e, em muitos casos, com exemplos de aplicação em
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modelos de negócio existentes na corporação, sobretudo com boa visão estratégica e também
de estratégias de tecnologia aplicada para a implementação das inovações.
Argumentos poderosos como:
[...] Não há uma única estratégia de inovação, a inovação é algo que precisa
estar no DNA da organização, é parte da cultura da empresa; a primeira
providência é garantir que ela esteja presente na cultura. Em números
aproximados, 90% da inovação é incremental, pois ocorre nos negócios
existentes e com tecnologia disponível, 10% das inovações são consideradas
disruptivas... (Conselheiro de Estratégia).

Demonstra-se fortemente os direcionais mais fortes da organização e que há clareza na forma
como a organização é conduzida, considerando suas estratégias de inovação conectadas de
forma inteligente aos direcionais de negócio.
A leitura do ambiente de negócios do(s) principal(is) executivo(s), sobre a compreensão
estratégica que a inovação possui para superar os desafios organizacionais e, principalmente,
como e quando habilitar as inovações e combinar seus tipos distintos, surge também em
analogias como:
[...] Fundamental é ter o conjunto de talentos que permitam que a inovação
ocorra. Um banco é muito forte nos hard skills (habilidades técnicas) que são
essenciais para criar o core business de um banco incumbente; na nova
economia, o primeiro atributo é a experiência do cliente soft skills (Habilidades
comportamentais) (Conselheiro de Estratégia).
[...] Importante obter a visão dos executivos para habilitar a decomposição dos
direcionamentos da arquitetura organizacional, para que as arquiteturas de
tecnologia sejam únicas, do ponto de vista de sustentação e eficiência, pois é
dessa forma que você captura os resultados, para suportar a inovação que
pode ser representada como mais uma camada (CIO).
[...] A principal visão sobre competitividade desta organização é o foco em
manter os negócios que estão prosperando com olhar no futuro (Diretor de
Infraestrutura).
[...] A inovação não é apenas sobre disrupção, que ocorre uma vez ou outra; o
que ocorre normalmente é a inovação incremental, e isto ajuda muito o banco
na automação de processos (Diretor de Inovação).

Outros tipos de inovação também surgem ao longo das discussões, com variância de força de
uso e intensidade, como é o caso dos tipos “tecnologia, produto, processo”, com grande
destaque para o tipo de inovação administrativa que, na visão dos executivos, em muitos casos,
é chamada de “arquitetura organizacional” ou de “estrutura organizacional”, atribuindo-se a
este tipo alta importância dentre os processos de inovação utilizados na organização; igualmente
importantes, os tipos de inovação amplamente comentados como “sustentação ou incremental,
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arquitetural e disruptivo”.
Não por acaso, a organização analisada é um dos maiores bancos e de grande sucesso no mundo
e, obviamente, isso está diretamente relacionado à forma de pensar e agir de seus executivos,
os quais demonstram conhecimento profundo sobre inovação, que é uma das principais
alavancas do crescimento e da prosperidade capitalista – sobretudo, considerando-se que a
organização estudada é um banco.
Relacionar as estratégias competitivas da organização com as estratégias de inovação é um
exercício, ao mesmo tempo, analítico e estratégico, pois, ao mesmo tempo que é considerado o
referencial teórico que traz riqueza de detalhes na visão dos diversos pesquisadores dos temas
tratados neste trabalho, é crucial também combinar a visão dos executivos atuantes na
organização, trazendo também para este conteúdo a experiência e visão externa do autor que
mantém proximidade do setor, devido à natureza de suas atividades profissionais, ao atuar como
executivo de tecnologia e inovação no setor financeiro.
As visões dos diversos executivos confirmam que há, sim, os relacionamentos propostos entre
as estratégias competitivas e estratégias de inovação, e isto ocorre de forma orquestrada e em
linha com os tipos de negócios existentes na organização; tal pode ser percebido em argumentos
como:
[...] Num banco de varejo, para maximizar receita (vender mais) e reduzir
custo, desta forma, a inovação precisa abordar estes dois vetores. Os times de
inovação estão trabalhando nestas duas direções; as pessoas não sabem como
exatamente vão fazer as coisas, mas elas têm esta orientação e, para chegar
neste objetivo, usa-se, na maior parte dos casos, inovação incremental, uma
vez que é mais difícil fazer a disruptiva (10%) (Conselheiro de estratégia).

É importante notar que a visão do executivo, neste caso, no tocante à visão das estratégias de
negócios (reduzir custo e maximizar vendas), está diretamente conectada com os diversos tipos
de inovações aqui estudadas, porém, destaca o tipo incremental ou de sustentação.
A relação das estratégias competitivas (diferenciação) surge relacionada com estratégias de
inovação do tipo arquitetural ou disruptiva, em argumentos como o que segue:
[...] A estratégia de diferenciação também está conectada à como você faz
valuation, e isto explica um pouco do porquê estamos separando os negócios;
não faz sentido ter um banco digital no mesmo negócio que o banco físico
porque eu fico no pior dos dois mundos (Conselheiro de estratégia).

Isto demonstra a visão apurada de um dos principais executivos, que orienta a organização a
escolher os melhores posicionamentos, com o objetivo de obter vantagem competitiva,

159

reforçando que a inovação está também fortemente relacionada com o indivíduo.
É possível encontrar evidências dos outros relacionamentos previstos (figura 55 - Modelo Relacional
EC-EI), ao analisar a Tabela 20 Transcrições (Harmonização e Frequência Textual), que contém
uma análise sintética, considerando o executivo entrevistado, partes principais de suas citações
transcritas e a harmonização para os conceitos existentes no modelo relacional (figura 55 - Modelo
Relacional EC-EI), o que nos leva a entender que as relações entre estratégias competitivas e
estratégias de inovação existem e que diferem em níveis de força relacional, sendo a figura do
indivíduo fator altamente relevante no contexto de inovação e uso da TI (ALBERTIN; ALBERTIN,
2008).
Quanto às percepções dos resultados obtidos a partir do relacionamento entre estratégias
competitivas e estratégias de inovação, e se estes contribuem para obtenção de vantagem
competitiva de forma geral, todos os entrevistados entendem que inovar com base na estratégia
competitiva é um fator que contribui, sim, para a obtenção de vantagem competitiva e destacam
pontos específicos nos resultados do negócio onde está relação é mais forte (resultados
financeiros, ROI, valuation, velocidade de crescimento e capacidade de retenção de clientes em
negócios inovadores, lucro, valor patrimonial), entre outras métricas também descritas e
consolidadas (Tabela 20 - Transcrições (Harmonização e Frequência Textual)) ou, ainda, na
descrição do caso nas transcrições de cada participante.
[...] o uso de TI nas empresas deve ser entendido por meio do conhecimento
das suas várias dimensões, incluindo o contexto com seus direcionadores, os
tipos de uso de TI, o desempenho empresarial, a governança e a administração
de TI e o papel dos executivos de negócio e de TI, bem como a relação que
existe entre elas (ALBERTIN, 2005).

Em linha com as declarações dos executivos, Venkatraman (1989) também defende que
desempenho empresarial inclui aspectos financeiros e não-financeiros.
Retornando aos objetivos gerais e específicos descritos no capítulo 1.3, “Objetivos”, conforme
abaixo:
O objetivo geral deste estudo é identificar as relações entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação na indústria bancária.
Os objetivos específicos são:
▪

Identificar as estratégias competitivas e estratégias de inovação adotadas pela organizaçãoalvo da pesquisa;
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▪

Identificar as possíveis relações entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação;

▪

Identificar se, na percepção dos executivos, os resultados desta relação contribuem para a
obtenção de vantagem competitiva.

Área de desenvolvimento da pesquisa: Grandes bancos privados no Brasil.
Em relação aos objetivos gerais e específicos, a descrição do caso que contém as diversas
transcrições das visões executivas, relacionadas às perguntas de pesquisa deste trabalho,
entende-se que tenha sido o suficiente. Isso torna este estudo de caso robusto, do ponto de vista
de completude, considerando a natureza qualitativa e exploratória deste trabalho, destacandose as questões:
Quanto à identificação das estratégias competitivas adotadas pela organização-alvo da
pesquisa, foi plenamente possível identificar as estratégias competitivas adotadas pela
organização. Ao obter-se a visão dos executivos, ficou evidente a orientação de centralidade no
cliente, orientação na gestão de pessoas, entre outras características destacadas no capítulo 5.1
Descrição do Caso, e que, para isso, há uma estrutura organizacional persistente para executar
os desdobramentos das estratégias competitivas de forma, principalmente, a sustentar as
operações e as inovações. O processo de definição das estratégias competitivas, sobretudo ao
considerar os negócios da organização, ocorre anualmente e, neste fórum executivo, são
determinados os principais direcionadores da estratégia de negócios e, com base nisso, os times
de inovação se organizam para buscar soluções inovadoras que possam contribuir para o
negócio em linha com as definições estratégicas. Vale ressaltar que os negócios de uma
organização bancária desta magnitude possuem diversos modelos de negócios e tipos de
empresas, diversos produtos e serviços, distribuídos em portfólios e segmentos distintos e
entregue aos seus diversos tipos de clientes através dos canais físicos e digitais. Sendo assim,
na visão dos executivos, as estratégias competitivas baseadas em teoria(s) estudada(s) neste
trabalho, estratégias de diferenciação, custo ou foco, estão todas presentes e distribuídas nesta
estrutura organizacional. Importante ressaltar que a seleção do tipo de estratégia competitiva
parte dos principais direcionadores estratégicos da organização, o que, em grande parte, é o
resultado da percepção de seus executivos sobre a realidade do(s) ambiente(s) de negócios e,
claramente, podem sofrer mudanças ao longo dos períodos.
Outra visão importante é que a definição das estratégias competitivas pode diferir em relação
aos direcionadores estratégicos globais, sendo muito influenciada pelo indivíduo, ou seja, por
cada gestor de negócios específicos que, em muitos casos, podem sugerir e/ou direcionar as
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estratégias, considerando que, na visão das lideranças executivas, os gestores de cada negócio
podem possuir melhor visão sobre as necessidades reais e específicas de cada negócio.
Quanto à identificação das estratégias de inovação adotadas pela organização-alvo da
pesquisa, foi plenamente possível identificar as estratégias de inovação adotadas pela
organização. Ao obter-se a visão dos executivos, ficou evidente que esta organização
compreende de forma ampla o significado de inovação e utiliza os conceitos de inovação
estudados neste trabalho, conforme capítulos: 2.3 Inovação, 2.4 Tipologia da Inovação e 2.5
Processos de Inovação nas Organizações. Obviamente, como o leitor poderá perceber que há
diversos autores que conceituam inovação e também as tipificam de forma distinta, ao analisarse a visão dos executivos e a comparar com os autores, posso afirmar que todos os tipos de
inovação estão presentes na organização estudada, considerando seus diversos projetos,
investimentos recentes em tecnologia e inovação, considerando também a instrumentalização
que esta organização possui para inovar. A estrutura organizacional deste grande banco possui
não só executivos em posições estratégicas para que a inovação seja orgânica, mas também
possui instrumentos específicos para motivar e executar a inovação através de seus diversos
processos, sendo parte da cultura da organização. Certamente, nos capítulos deste trabalho
destinados ao tema inovação, há vários conceitos que tratei de consolidar e harmonizar,
chegando a sete estratégias de inovação: tecnológica, arquitetural, disruptiva, sustentação,
produto, administrativa e processo, cujos tipos são citados e exemplificados pelos executivos e
claramente observados no capítulo 5.1 Descrição do Caso.
Quanto à identificação das possíveis relações entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação, foi plenamente possível identificar os relacionamentos entre as
estratégias competitivas e estratégias de inovação utilizadas na organização-alvo da pesquisa.
As relações entre as estratégias competitivas e estratégias de inovação se tornaram visíveis,
sobretudo ao associar a visão ampla e global dos executivos entrevistados, de forma a analisar
os significados das diversas visões embasadas na realidade dos negócios da organização e na
estrutura organizacional prefigurada para inovar e baseadas nas diretrizes estratégicas.
Estas relações podem ser percebidas no capítulo 5.1 Descrição do Caso, nas diversas
transcrições contidas neste capítulo e, também, no capítulo 6, Discussão dos resultados –
sobretudo na Tabela 20 – Transcrições (Harmonização e Frequência Textual), onde há uma
visão sobre os significados e correspondências entre a visão executiva e a teoria utilizada.
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Quanto a identificar as percepções dos executivos, de modo a verificar se o relacionamento
entre as estratégias competitivas e as estratégias de inovação contribui para a obtenção de
vantagem competitiva, todas as percepções são positivas e confirmam, de forma geral, que há
benefícios em relacionar as estratégias competitivas com as estratégias de inovação.
Na visão dos executivos, as principais vantagens competitivas originadas dessa relação são
expressas nos resultados econômicos, financeiros e de crescimento (lucro recorrente, ROE, total
de ativos, quantidade de clientes, capacidade de reter clientes, eficiência operacional, valor de
mercado, imagem da marca), obtidos pela organização que tem se mostrado exitosa,
independente dos ciclos econômicos do país. A diversidade de produtos, serviços e negócios
representa, em si, um diferencial competitivo desta organização, que atribui também, de forma
muito forte, que uma de suas principais fortalezas está representada na estrutura organizacional,
reconhecendo grande valor ao indivíduo que, de forma orgânica, contribui para todo o sucesso
obtido ao desenvolver suas estratégias competitivas e de inovação.

Quanto às duas proposições contidas inicialmente no capítulo 3- Desenvolvimento teórico:
▪

Proposição 1: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou mais
estratégias competitivas (EC) com um ou mais tipos de estratégias de inovação (EICorporativa);

▪

Proposição 2: Tem o objetivo de verificar a existência de relações entre uma ou mais
estratégias competitivas (EC) com uma ou mais estratégias de inovação operacional (EIOperacional).

Os significados dos termos corporativa e operacional relacionadas à estratégias de
inovação (EI). Corporativa se refere às estratégias de inovação globais e definidas de forma
ampla, considerando toda a organização (diretriz), e estas podem ser dos tipos tecnologia,
arquitetural, disruptiva ou sustentação. No caso do termo operacional, este está fortemente
conectado com a operacionalização da inovação, ou seja, onde serão seus impactos diretos,
e estes podem ocorrer em produtos, administrativamente ou nos processos organizacionais.
Abaixo, as argumentações que consideram as análises das visões dos diversos executivos
entrevistados, combinadas com as teorias sobre estratégia, competitividade e inovação
estudadas neste trabalho. Desta forma, as configurações resultantes desta compreensão estão
expressas na forma dos relacionamentos entre as Estratégias Competitivas (EC) e Estratégias
de Inovação (EI-Corporativa), referentes às proposições 1 e 2 respectivamente.
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Respostas à Proposição 1:
Estratégia Competitiva (Diferenciação)
Relacionamento (Df):(EI) Tc;Ct;Fc;Adm: Justificado pela concepção de negócios digitais,
que é uma das exigências do tipo de inovação arquitetural (Ar), uso intenso de tecnologias
existentes com foco em métricas econômicas, não necessariamente tecnologia que é
característica de inovações disruptivas (Ds); uso de tecnologias de alto risco, exigindo novas
competências técnicas, o que é característica da inovação do tipo tecnológica (Tc).
Principais Evidências: itens 1, 5 e 7 da Tabela 20 - Transcrições (Harmonização e Frequência
Textual), do capítulo 6, “Discussão dos resultados”, originados da análise; consolidação e
harmonização das transcrições do capítulo 5.1, “Descrição do Caso”.
Modelo Resultante (3 Relacionamentos)
Figura 58 - Modelo Relacional (EC-EI) R1

Fonte: Elaborado pelo autor
Estratégia Competitiva (Custo)
▪

Relacionamento (Ct):(EI) St: justificado por usar inovação de sustentação (St), de
baixo custo (Ct) na maioria dos casos das inovações que ocorrem na organização.

▪

Inovação de sustentação tem a tendência de explorar tecnologias existentes com baixo
nível de incerteza, foco no baixo custo e melhorias graduais em produtos, processos e
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serviços existentes, contribuindo para melhoraria contínua da competitividade na
indústria e mercados de que participa.
▪

Principais Evidências: itens 2, 3 e 6 da Tabela 20 - Transcrições (Harmonização e
Frequência Textual), do capítulo 6, “Discussão dos resultados”, originados da análise;
consolidação e harmonização das transcrições, do capítulo 5.1, “Descrição do Caso”.

Modelo Resultante (1 Relacionamentos)
Figura 59 - Modelo Relacional (EC-EI) R2

Fonte: Elaborado pelo autor.
Estratégia Competitiva (Foco)
▪

Relacionamento (Fc):(EI) Tc;Ar;Ds;St: justificado pelo foco em segmento específico
que, muitas vezes, a organização utiliza para evoluir em suas diversas estratégias de
inovação, uma vez que as estratégias competitivas estão propagadas em toda a
organização, considerando sua estrutura organizacional (física e digital) e estrutura de
produtos e serviços que são distribuídos em seus diversos canais por segmento.

▪

Principais Evidências: itens 5, 6 e 7 da Tabela 20, do capítulo 6, “Discussão dos
resultados”, originados da análise; consolidação e harmonização das transcrições, do
capítulo 5.1, “Descrição do Caso”.

Modelo Resultante (4 Relacionamentos)
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Figura 60 - Modelo Relacional (EC-EI) R3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Respostas à Proposição 2:
Estratégia Competitiva (Diferenciação, Custo e Foco)
▪

Relacionamento (Df, Ct, Fc):(EI) Adm: justificado por utilizar estratégias
competitivas mistas, uma vez que as estratégias competitivas estão propagadas em toda
a organização, considerando sua estrutura organizacional (física e digital) e estrutura de
produtos e serviços que são distribuídos em seus diversos canais. Ao utilizar estratégias
de diferenciação (Df), a organização atribui parte de suas estratégias de diferenciação à
sua estrutura organizacional, sobretudo pelas recentes mudanças neste contexto;
estrutura organizacional tem o mesmo significado que inovação administrativa (Adm).
Porém, ao optar por uma estratégia baseada em baixo custo (Ct), também se utiliza a
estrutura organizacional para gerar inovações em processos (Prc) que impactam em seus
diversos produtos (Prd).

▪

Principais Evidências: Itens 1, 2, 5 e 7 da Tabela 20 - Transcrições (Harmonização e
Frequência Textual), do capítulo 6, “Discussão dos resultados”, originados da análise;
consolidação e harmonização das transcrições, do capítulo 5.1, “Descrição do Caso”.

Modelo Resultante (3 Relacionamentos)
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Figura 61 - Modelo Relacional (EC-EI) R4

Fonte: Elaborado pelo autor.
Complementar às análises da discussão de resultados, a tabela 21 apresenta uma estrutura que
considera, do ponto de vista das análises efetuadas, as frequências dos argumentos utilizados
pelos executivos para descrever suas visões sobre as estratégias competitivas presentes na
organização, sendo que está frequência revela as maiores e as menores inclinações da
organização, considerando o uso e adoção das diversas estratégias competitivas. Esta frequência
é demonstrada na Tabela 21 – Transcrições Estratégia Competitiva (Frequência).
Tabela 21 – Transcrições Estratégia Competitiva (Frequência)
Item

Posição

Estratégia Competitiva
Diferenciação(Df)

Custo(Ct)

X

X

Foco(Fc)

01

Conselheiro de Estratégia

02

CIO

03

Diretor - Infraestrutura

X

X

04

Diretor do Banco Digital

X

X

05

Superintendente do Banco Digital

X

X

X

06

Diretor de Inovação

X

X

X

07

Vice-Presidente

X

Frequência:

X

6

X
6

2

Fonte: Elaborado pelo autor.
Na visão dos executivos, as estratégias competitivas baseadas em custo (Ct) e diferenciação
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(Df) são as de uso mais intenso, considerando-se que, quanto maior for o número contido na
linha “frequência” da Tabela 21 – Transcrições Estratégia Competitiva (Frequência), maior é a
força da(s) estratégia(s) relacionada(s).
Quanto à frequência dos argumentos sobre estratégias de inovação complementar, as análises
da discussão de resultados (tabela 22) apresentam uma estrutura que considera, do ponto de
vista das análises efetuadas, as frequências dos argumentos utilizados pelos executivos para
descrever suas visões sobre as estratégias de inovação presentes na organização, sendo que está
frequência revela as maiores e as menores inclinações da organização, considerando o uso e
adoção das diversas estratégias competitivas. Esta frequência é demonstrada na Tabela 22 –
Transcrições Estratégia Inovação (Frequência).

Tabela 22 – Transcrições Estratégia Inovação (Frequência)
Item

Posição

Estratégia de Inovação

-

Tc

Ar

Ds

St

Prd

Adm

Prc

X

X

X

X

X

X

X

01

Conselheiro de Estratégia

02

CIO

X

X

X

03

Diretor Infraestrutura

X

X

X

04

Diretor do Banco Digital

05

Superintendente do Banco Digital

06

Diretor de Inovação

07

Vice-presidente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frequência

2

2

4

6

4

X
X

X
X

X

X

5

7

Legenda:
Tc: Tecnologia; Ar: Arquitetural; Ds: Disruptiva; St: Sustentação; Prd: Produto
Adm: Administrativa; Prc: Processo

Fonte: Elaborado pelo autor.
Na visão dos executivos, as estratégias de inovação sustentação (St), processos (Prc), produto
(Prd) e administrativa (Adm) são as de uso mais intenso, considerando-se que, quanto maior
for o número contido na linha “frequência” da Tabela 22 – Transcrições Estratégia Inovação
(Frequência), maior é a intensidade da estratégia relacionada.
Entende-se que os argumentos apresentados respondem as proposições 1 e 2 declaradas
neste documento. Vale destacar que independente da estratégia de inovação destacada é
fator inevitável o impacto direto na camada operacional que considera os tipos de
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inovação produto, administrativo ou processo que podem ser observados no modelo
proposto, figuras (55, 58, 59, 60, 61 e 62).
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7 CONCLUSÕES
Diversos são os fatores que pressionam os negócios ao redor do mundo, transformando a forma
como interagimos com as pessoas e organizações.
A transformação digital trouxe disrupções em todos os setores, gerando um ambiente de
prosperidade e de desafios para incumbentes e novos entrantes; não é mais um vislumbre do
futuro, isto faz parte da nossa realidade. Os modelos digitais de tudo, que obrigam os
participantes de todas as indústrias a buscarem estratégias competitivas e estratégias de
inovação para continuarem prosperando de forma sinérgica nos ambientes de negócios digitais
e nos ambientes de negócios físicos. Todo modelo de negócio digital consegue prosperidade
quando traz impactos positivos no mundo físico.
Certamente, as organizações com melhor posicionamento estratégico, que se valem de capital
humano de alto valor estratégico, como é o caso da organização participante da pesquisa deste
trabalho, entendem que devem buscar a ambidestria; ao mesmo em que inovam, também
buscam a excelência operacional e, cada vez mais, concentradas em reduzir custos.
Obviamente para o seu progresso, empresas com visão estratégica, do ponto de vista
competitivo e de inovação, irão buscar cada vez mais utilizar recursos digitais para conhecer
ainda mais seus clientes, automatizando e digitalizando seus processos, objetivando impactos
na forma como oferecem seus produtos e serviços e se relacionam com seus clientes.
Importante destacar que, ao chegarmos a este ponto deste trabalho, certamente, além de destacar
os resultados e achados ao longo deste trabalho, também há reflexões que se pode considerar
relevantes a serem feitas sobre o futuro e como este trabalho pode ser estendido e refinado,
objetivando-se fazer novas contribuições.
Desta forma, entendemos que este trabalho traz pontos positivos, ao contribuir de forma distinta
sobre os resultados encontrados ao relacionar estratégias competitivas e estratégias de inovação,
que são temas amplamente estudados há muitas décadas.
Os temas tratados neste estudo estão diretamente relacionados com dois dos temas que mais
interessam aos líderes empresariais, estratégia competitiva e estratégias de inovação.
Ao mesmo tempo em que este trabalho busca contribuir com um texto referencial e
argumentativo, busca também ser um arcabouço teórico que explore os conceitos dos diversos
autores seminais e modernos sobre estratégias competitivas e estratégias de inovação.
Estratégia, em si, apresenta conceitos fluidos e multidimensionais aplicados ao pensamento
estruturado, objetivando o sucesso de forma prática, e está diretamente conectado ao conceito
de estratégia competitiva amplamente divulgado e estudado desde tempos imemoriais pelos
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povos gregos, chegando até os meios acadêmicos e profissionais, se conectando fortemente com
a estratégia competitiva. A estratégia competitiva busca, de forma original, transformar o
pensamento profundo e estruturado em formas reais de vencer os rivais, com o objetivo de obter
maior atratividade e lucratividade na indústria em que a organização está inserida, sendo
relevante o posicionamento estratégico organizacional, considerando-se sua liderança em
oferecer produtos e serviços diferenciados ou baseados em baixo custo e alta escala, ou, ainda,
com foco ao utilizar uma combinação de estratégias para que, no fim de seus esforços, se
obtenha vantagem competitiva relevante.
Atualmente, inovar é a melhor maneira que as organizações possuem para realizar suas
ambições de resultados. Inovação também é um conceito que apresenta diversas visões e possui
diversos significados, porém, todos os autores entendem que inovação gera valor, conecta o
indivíduo aos propósitos organizacionais, trazendo melhorias em produtos, serviços e
processos. A inovação está conectada integralmente com a sobrevivência, nível de produção e
eficiência das organizações, possuindo alto potencial para que organizações de todas as
indústrias possam prosperar e obter vantagem competitiva, ao utilizarem a inovação como força
motriz do capitalismo moderno.
Tão importante quanto o fordismo (sistemas de produção em massa), idealizado em 1913 por
Henry Ford, que desenvolveu e aplicou a racionalização da produção capitalista baseada em
inovações técnicas e organizacionais, são os processos de inovação ou processos de gestão da
inovação que, em dias atuais, são utilizados por organizações inovadoras que buscam, de forma
aberta, “open Innovation” (utilizando conhecimento externo), ou de forma fechada “closed
Innovation” (utilizando conhecimento interno), gerar inovações que, quando alinhadas à
estratégia competitiva da organização, podem gerar resultados de alto impacto.
Não é possível falar de inovação nas organizações sem falar da importância da TI (hardware,
software e pessoas), que conecta as inovações, processos e negócios com o “digital”, sendo um
componente importante justificado pelo seu uso em todas as indústrias.
O uso da TI é justificado pelos benefícios que traz aos modelos de negócio, por estar relacionada
com a melhoria de desempenho e produtividade, entregando benefícios múltiplos aos negócios,
e pelos altos investimentos feitos por organizações de todos os tamanhos e setores. Em diversos
casos (crescentes) a TI tem sido utilizada de forma estratégica e fundamental, sobretudo para
os negócios modernos e digitais.
Ponto crucial é combinar a TI com as estratégias competitivas e estratégias de inovação,
tornando cada vez mais ambidestra a organização que, ao mesmo tempo em que utiliza suas
capacidades instaladas, também gera capacidades para inovar de forma digital e se preparar

171

para o futuro, ao transicionar o modelo de negócios atual para o mundo digital, que é a arena
competitiva definitiva para muitos negócios baseados no mundo físico.
Já temos diversos sinais de que os negócios baseados somente no mundo físico estão sob
ameaça, de tal sorte que a transformação digital não é sobre tecnologias, mas, sim, sobre
mudanças, e isto exige que os líderes empresariais cada vez mais tenham habilidade de
reimaginar seus negócios para a era digital, considerando que o pensamento tradicional sobre
estratégia competitiva é colocado à prova ao ser desafiado em ambientes digitais, sendo crucial
que o estrategista considere a relação com as diversas estratégias de inovação para ter chances
de ganhar.
Compreender os impactos das inovações digitais nos negócios é um primeiro passo na jornada
do estrategista de negócios; uma vez que é impossível prever todos os cenários, na melhor das
hipóteses, é importante estar pronto para desenhar novas estratégias competitivas que usem
estratégias de inovação como propulsor do sucesso da organização.
Certamente por uma questão de escopo e tempo, não foi possível neste trabalho direcionar os
estudos para todas as indústrias, porém, conclui-se que não poderia haver melhor representante
do que a indústria bancária. Não há dúvidas de que escolhi esta indústria por ser uma das mais
vibrantes e representativas no mundo, por seu grande volume de transações, investimentos em
TI e inovação, uso de alto volume de dados e alta dependência tecnológica para desenvolver
seus negócios no mundo todo, e também por sua grande dependência de criação destrutiva,
renovação e estratégia competitiva.
A indústria bancária enfrenta diversos desafios, como já destacado neste trabalho, considerando
os diversos vetores (novas expectativas dos clientes, novos competidores, queda das barreiras
tecnológicas, pressões do mercado e dos reguladores); todos estes vetores combinados
constituem a tempestade perfeita e criam um ambiente propício para nos lançarmos aos temas
que este estudo sugere, sobretudo ao se relacionar as forças existentes entre as estratégias
competitivas e as estratégias de inovação, inicialmente na indústria bancária, na qual a
competitividade é bastante agressiva e de alta rivalidade.
De forma geral, as considerações acima estão conectadas de forma ampla e global com a
indústria bancária mundial, porém, para este estudo, destaco os fatos ocorridos no Brasil, que é
um dos maiores expoentes da América Latina, do ponto de vista econômico, e possui o cenário
bancário mais completo e complexo desta região. Considero os grandes bancos privados
tradicionais (incumbentes), os quais descrevo em seus principais movimentos no capítulo 2.12,
“Estratégia dos Grandes Bancos”, focalizando em dois dos maiores bancos privados brasileiros
(Banco Bradesco e Banco Itaú), que, na minha visão, são dois representantes integrais e
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expressivos das mudanças ocorridas no cenário bancário brasileiro, considerando a alta
rivalidade que essas organizações possuem, o que aumenta ainda mais a importância deste
trabalho, considerando a busca do entendimento da relação entre as estratégias competitivas e
estratégias de inovação – neste estudo, o objeto de estudo selecionado foi um dos maiores
bancos da América Latina.
Considerando os resultados encontrados no estudo de caso, estes direcionam para uma
conclusão efetiva deste trabalho aplicado, considerando o que foi descrito no capítulo 5.2
Discussão dos Resultados, nas diversas análises e construtos que objetivaram demonstrar os
resultados obtidos sob diversos pontos de vista, em direção a comprovar que: Os objetivos
gerais, específicos e as proposições foram confirmadas e respondidas com êxito.
Após a execução do protocolo de pesquisa, capítulo 4, “Metodologia”, os resultados gerados,
a partir das análises das transcrições, capítulo 5.1, “Descrição do Caso”, que considera, logo
após o descritivo do caso, as diversas transcrições organizadas por categorias (estratégias
competitivas, estratégias de inovação e relacionamento, entre estratégias competitivas e
estratégias de inovação), com destaques dos trechos mais relevantes das entrevistas com os
executivos da organização-alvo da pesquisa, que demonstra os direcionamentos para conclusão
positiva embasados nas diversas visões dos entrevistados. Ao longo das discussões dos
resultados, capitulo 6, “Discussão dos resultados”, é possível notar, nas diversas argumentações
e análises como, ao observar a Tabela 20 - Transcrições (Harmonização e Frequência Textual),
os destaques das citações de cada participante das entrevistas conectam o significado da citação
com os conceitos utilizados no modelo relacional (figura 55 - Modelo Relacional EC-EI), que
tem finalidade de representar os resultados de forma gráfica. A tabela 20 possui, também, uma
coluna que destaca a percepção dos executivos sobre os resultados gerados a partir do
relacionamento entre estratégias competitivas e estratégias de inovação, e se os mesmos
contribuem para a geração de vantagem competitiva, o que contribui de forma particular para
direcionar as conclusões deste trabalho aplicado, considerando os objetivos e proposições
declarados.
Destaco ainda que existe alta relação entre as teorias estudadas neste trabalho aplicado e a visão
da organização estudada, sobretudo considerando os aspectos explícitos pelos quais a
organização desenvolve e aplica as estratégias competitivas e as estratégias de inovação.
Os tipos de estratégias competitivas (diferenciação, custo e foco), os tipos de estratégias de
inovação corporativa (tecnologia, arquitetural, disruptiva, sustentação) e os tipos de estratégia
de inovação operacional (produto, administrativa e processos) estão presentes na organização
de forma ampla e distribuída ao longo de suas várias linhas de negócios, produtos e serviços,
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considerando de fortemente a estrutura organizacional.
Enriquecem as respostas positivas, quanto às proposições declaradas, as análises argumentadas
contidas no capítulo 6, “Discussão dos resultados” – e descrições que antecedem as figuras 58,
59, 60 e 61, considerando os relacionamentos das estratégias competitivas (proposições 1 e 2)
com as respectivas estratégias de inovação, sobretudo por considerar em cada análise as citações
consolidadas e harmonizadas que podem ser encontradas na tabela 20.
Por fim, para complementar as análises, há dois construtos (tabelas 21 e 22) que têm o objetivo
de atestar a frequência das citações feitas pelos executivos, demonstrando assim a inclinação
da organização ao utilizar as diversas estratégias competitivas e de inovação.
Desta forma, conclui-se que este trabalho aplicado obteve respostas suficientes para
responder de forma positiva aos objetivos gerais, objetivos específicos e proposições
declarados. Ao analisar os resultados obtidos, o seguinte modelo é o resultante gráfico que
finaliza este estudo, conforme representado na Figura 62 - Modelo Relacional (EC-EI)
R5F. Entende-se que as conclusões trazem contribuições relevantes ao relacionar do ponto
de vista da influência, causalidade ou resultados organizacionais as visões e experiências
do autor e dos executivos entrevistados com teorias seminais, amplamente estudadas por
diversos autores.

Figura 62 - Modelo Relacional (EC-EI) R5F

Fonte: Elaborado pelo autor.
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8 REFLEXÕES DO AUTOR
Não há como evitar as transformações que estão ocorrendo no mundo e a melhor estratégia é
compreender as inovações e seus diversos caminhos, mantendo a positividade sobre o futuro
que se desenha todos os dias e em alta velocidade. As organizações se tornam mais competitivas
ao desenvolverem estratégias para o mundo digital, objetivando resultados e impactos reais no
mundo físico, usufruindo dos avanços tecnológicos que habilitam essas organizações em seus
processos de inovação, como as tecnologias digitais, redes sociais, mobilidade, Big Data e
Analytics, combinados com os diversos modelos de computação em nuvem (cloud computing).
Esses recursos tecnológicos, agora, são de uso comum e estão disponíveis para todas as grandes
organizações de forma ubíqua. Inovar não é sobre tecnologia, mas, sim, sobre estratégia e
capacidade de reimaginar digitalmente os negócios que são determinados pelas estratégias
competitivas e estratégias de inovação que devem responder às ambições por resultados.
Ao mesmo tempo em que o mundo está se transformando e se tornando cada vez mais
autônomo, a melhor aposta é no conhecimento, obviamente em uma combinação inteligente
entre o conhecimento tácito e o explicito aplicado às complexidades atuais na busca por
melhores posicionamentos e obtenção de vantagem competitiva.
Neste cenário, o indivíduo possui papel central nos processos de inovação, uma vez que não há
definição única sobre como criar inovação, ao se considerar que existem intensas interações, ao
imaginar formas de inovar, que impactam diretamente produtos, processos, resultados e a
estrutura organizacional das empresas.
Desta forma, o indivíduo é um dos principais condutores da inovação, considerando as
estratégias competitivas e que, mais à frente, podem ser combinadas e recombinadas, colocando
em evidência a ética, a identidade do indivíduo e a gestão das informações como fatores críticos
de sucesso e sustentação das estratégias nos dois mundos (físico e digital).
Ressaltando as mudanças radicais no comportamento dos clientes nas últimas décadas, que
demonstram estarem eles mais interessados em resolver questões da vida e não apenas comprar
produtos, querendo os impactos da sua experiência digital no mundo físico, para que esta
necessidade seja respondida as organizações devem colocar o indivíduo no centro de suas
estratégias. Com isso em mente, as empresas de sucesso sempre encontram formas de criar
narrativas e argumentos para criar valor em suas plataformas, buscando diferenciação, ao
oferecerem aos clientes algo novo e atraente viabilizado pelas tecnologias e sustentado pelas
estratégias competitivas, criando a próxima versão da organização que está em evolução.
A indústria bancária, em especial, possui diversos caminhos para sua transformação e pode, no
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futuro, transformar-se em especialista em relacionamento com os clientes, especialista em
produtos ou um provedor de tecnologia que habilita o acesso aos diversos produtos financeiros
– mas estas são apenas propostas baseadas em estudos presentes.
É impossível prever com o quê um banco irá se parecer no futuro, mas a única certeza é que a
transformação é inevitável e, objetivamente, o cliente estará no centro dos negócios; para isso,
a organização irá usar estratégias competitivas e estratégias de inovação de forma ampla – fatos
que tornam ainda mais significativas e instigantes as reflexões trazidas em cada um dos
conceitos dimensionais estudados neste trabalho, ao analisar as relações entre as estratégias
competitivas e estratégias de inovação.
O presente trabalho tem o potencial de contribuir com as reflexões e refinar a visão na
elaboração das estratégias competitivas baseadas em estratégias de inovação, suportada pela
visão da realidade no ambiente dos negócios, e da organização, selecionando, não o que é
importante, mas o que é urgente do ponto de vista da continuidade competitiva dos negócios,
objetivando resultados na direção da vantagem competitiva.
Uma vez que a visão real do ambiente de negócios e da organização estiver impressa nas mentes
dos líderes do negócio, é o momento de explorar as relações entre as estratégias competitivas e
as estratégias de inovação que possuem alto potencial para gerar vantagens competitivas.
Encontramos, neste trabalho, teorias amplamente estudadas, conceitos fluidos e diversas visões
que entrelaçam esses conteúdos e, a partir disso, a proposta do arcabouço (Modelo relacional
EC-EI) que busca relacionar de forma inédita competitividade e inovação, de forma cientifica,
partindo do conhecimento empírico do autor.
Esta contribuição visa, além de explorar o conhecimento acadêmico/científico estruturado que
suporta a criação de novos conhecimentos e novas possibilidades, também explorar formas de
contribuir do ponto de vista prático e profissional.
Há diversas configurações possíveis, ao se analisar as relações entre as estratégias competitivas
e de inovação, que devem ser desafiadas, considerando:
•

A realidade do ambiente de negócios, que leva em conta a indústria em que a
organização está inserida, o modelo de negócios de forma ampla, as métricas mais
importantes, a avaliação do risco e das oportunidades, seu posicionamento atual, suas
ambições de futuro, os resultados em cada uma das linhas de negócio, os resultados
gerais do balanço do grupo, a rivalidade e a competitividade, seus produtos e serviços,
os clientes, os investidores, preços praticados, entre outras variáveis.

•

A realidade da organização, que considera os recursos existentes, os recursos que
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devem ser adquiridos, a estrutura organizacional, a necessidade de conhecimentos
externos, os indivíduos, a ambição de mudança, requerimentos de capital e performance,
entre outras variáveis.
Ao confrontar cenários de complexidades e incertezas, a visão estratégica destaca-se com
grande valor; ao iluminar nossas visões e situações estratégicas, nos ajuda a escolher
intervenções melhores e a tomar atitudes mais efetivas.
Não há dúvidas de que muitos modelos de negócio, durante muitas décadas à frente, irão
transitar entre os modelos digitais e físicos de forma simbiótica, como é o caso dos bancos que
foram concebidos para operar basicamente através dos canais físicos (agências, postos de
atendimento etc.) e, agora, estão migrando seus negócios para plataformas digitais – para isso,
utilizam diversas estratégias competitivas e de inovação.
Obviamente, em negócios desta natureza, os relacionamentos entre as estratégias competitivas
e estratégias de inovação de cada modelo de negócio serão diferentes do ponto de vista
estrutural, mas convergentes, considerando os impactos no mundo físico e ambições de
resultados para o grupo organizacional.
O pensamento estratégico é necessário, sobretudo quando há muitas incertezas nas
cardinalidades dos relacionamentos e questões urgentes; com visão estratégica, nos referimos
ao esforço destinado a encontrar as considerações mais aderentes aos desafios, compostas de
ideias, teorias e argumentações que tenham potencial de modificar nossas visões e formas sobre
como arquitetamos e implementamos novas soluções no presente, objetivando sucesso no
futuro.
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9 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
Considerando a natureza deste estudo, que busca dar uma visão ampla sobre as relações entre
as estratégias competitivas e estratégias de inovação do ponto de vista teórico e profissional,
entende-se que uma primeira limitação é o próprio tema central, “estratégia”, que, por si só,
limita a quantidade de informações que os executivos podem propiciar mais abertamente, pois
isso remete aos segredos organizacionais, tendo em vista que a indústria bancária é altamente
competitiva.
Uma segunda limitação é a quantidade de organizações que participaram deste estudo, pois,
apesar de a pesquisa ter ocorrido em um dos maiores bancos privados do Brasil, sendo também
um dos maiores da América Latina, conclui-se que a visão de outras organizações sobre os
temas estudados neste trabalho adicionaria mais riqueza de contrastes, contribuindo ainda mais
para amplificar os benefícios deste trabalho.
Uma terceira limitação se refere ao fato de este estudo abordar, em um dos objetivos específicos,
a “percepção humana” e não ter buscado métricas mais conclusivas sobre os resultados gerados
pelas relações entre as estratégias competitivas e as estratégias de inovação, o que certamente
pode ser refinado em próximos estudos, obtendo-se maior profundidade e/ou amplitude.
Para estudos futuros, fica a sugestão de estender as teorias e os achados desta pesquisa dentro
da mesma indústria, considerando organizações bancárias de outros tamanhos e segmentos,
para efeito comparativo, e que possam enriquecer ainda mais as propostas deste estudo.
Sugiro, ainda, que este estudo possa ser utilizado também em outras indústrias, de modo a
conectar múltiplos casos para ajudar a trazer uma visão global sobre as estratégias competitivas
e as estratégias de inovação, contribuindo, assim, para a estruturar o pensamento estratégico.
Para cada proposta de estudos futuros, fica a sugestão de extensão deste trabalho, para suportar
as discussões e proposições sobre estratégias competitivas e estratégias de inovação,
considerando modelos de negócios baseados no mundo físico e /ou digital (Phygital) que, como
no caso dos bancos, possuem missão similar (entregar produtos e serviços financeiros ao
cliente), mas são negócios economicamente diferentes, com impactos financeiros distintos,
ressaltando que os negócios digitais são realmente relevantes quando há impactos reais no
mundo físico. Recomendo, também, que possa ser aplicado em outras indústrias de forma ampla
e/ou em linhas de negócios, segmentos, produtos e serviços específicos, objetivando o
refinamento das cardinalidades dos relacionamentos entre estratégias competitivas e estratégias
de inovação, antecipando movimentos estratégicos relevantes para a organização.
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11 APÊNDICE – INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO)

Bloco 1 - Estratégia Competitiva

1. Na sua visão como é o processo de definição da estratégia competitiva da
organização?
2. Quais os principais fatores que determinam a estratégia competitiva?
3. Na sua visão qual ou quais as estratégias competitivas adotadas pela organização?

Bloco 2 - Estratégia de Inovação

1. Qual sua visão sobre as estratégias de inovação adotadas pela Organização?
2. Quais os fatores que impulsionam as estratégias de inovação?

Bloco 3 - Relação entre Estratégia competitiva e estratégia de inovação e Percepção

1. Como as estratégias competitivas se relacionam com a estratégias de inovação?
2. Qual sua percepção sobre os resultados desta relação (estratégias competitivas e
estratégias de inovação) contribuem ou afetam a organização? Esta relação contribui
para a obtenção da vantagem competitiva?

