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RESUMO

Este trabalho apresenta as conclusões de um estudo de caso realizado no

momento da desregulamentaçao dos fundos de investimento brasileiros, em 1995,

num típico contexto de mudança de paradigmas. Para chegarmos a esse ponto

tivemos que realizar dois trabalhos auxiliares e preliminares: primeiro esquadri

nhamos de forma inédita a Indústria de Fundos brasileira, utilizando o Modelo de

Forças Competitivas da Indústria, idealizado por Michael Porter. Simultanea

mente identificamos os fatores críticos de sucesso para empresas, elaborando um

quadro sinóptico que consolida uma gama complexa de informações sobre o as

sunto. À luz desse referencial teórico, pesquisamos as ações desenvolvidas pelo

Banco do Brasil ao lançar uma nova família de fundos de investimento e concluí

mos sobre o sucesso que o Banco obteve. A despeito da temporalidade do tra

balho, apresentamos perspectivas futuras tanto para o Banco do Brasil quanto

para a Indústria de Fundos no Brasil.



ABSTRACT

This work presents the conclusions of a case study during the deregulation

of Brazilian investment funds in 1995, in a typical context of change in paradigms.

In order to reach such point, two auxiliary and preliminar/ studies had to be

effected: first, the Brazilian fund industry was surveyed and depicted by means of

Michael Porter's competing Industry Forces Model for the first time.

Simultaneously, criticai success company factors were identified, mapped in a

synoptic table which consolidates a complex set of information on the matter. In

the light of such theoretical referential, a research was undertaken in terms of the

action taken by Banco do Brasil when launching a new family of investment funds

and conclusions regarding the success it obtained. Despite the temporality of this

work, future perspectives concerning Banco do Brasil as well as the fund industry

in Brazil have been able to be drawn.
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INTRODUÇÃO

A elaboração desta dissertação de mestrado foi uma atividade intelectual

que me deu imenso prazer realizar. Espero que você, caro leitor, desfrute do

mesmo prazer ao lê-la. Este trabalho é, basicamente, um estudo de caso mas

aborda outros assuntos que, do ponto de vista do leitor, podem ser até de maior

interesse e dos quais também pode ser tirado proveito.

A idéia de desenvolver este estudo de caso teve duas motivações. A

primeira, representada pelas características específicas que envolveram o

lançamento, pelo Banco do Brasil (BB), de uma nova família de fundos de

investimento. A segunda motivação foi o fato do autor estar trabalhando nessa

época na BB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, subsidiária

integral do BB e responsável pela administração de seus fundos de investimento.

Com relação ao lançamento pelo BB de uma nova família de fundos de

investimento é interessante notar o fato de que a parcial desregulamentação da

indústria de fundos de investimento promovida pelo Banco Central do Brasil

(BACEN), através da Instrução Circular n° 2.183, de 21 de julho de 1995,

transformou-se em um novo paradigma na indústria de fundos e provocou

grandes mudanças na sua composição de forças.

A nova legislação funcionou como uma barragem que represou as ações

mercadológicas da concorrência na indústria de fundos de investimento. Tal fato

ocasionou um fenômeno raramente observado num mercado livremente

concorrido e intensamente disputado: o lançamento simultâneo, por várias

empresas concorrentes, de produtos praticamente idênticos, em um espaço de

tempo de 60 dias. Poucas vezes foram registrados casos como este na literatura

de marketing. E os casos conhecidos referem-se a espionagem industrial e a

pirataria de tecnologia. Mesmo no sistema financeiro, conhecido por sua
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agilidade, os intervalos de tempo entre o lançamento e a cópia de produtos

financeiros costumam ser superiores aos verificados neste estudo.

Uma situação como esta, de represamento artificial do lançamento de

produtos, é uma possibilidade de identificar e mensurar com maior clareza os

fatores que são críticos e determinantes do sucesso empresarial, garantindo

vantagens competitivas.

Estando trabalhando nessa ocasião na Área de Planejamento da BB-DTVM

tive a oportunidade de acompanhar de perto as ações mercadológicas

desenvolvidas para o lançamento da nova família de fundos de investimento. Tal

fato me facilitou as atividades de levantamento de dados e uma análise mais

detalhada da atuação da BB-DTVM, no momento de garantir vantagens

competitivas para o Banco do Brasil.

O Banco do Brasil - O BB, como se refere a comunidade carinhosamente

ao Banco do Brasil, é reconhecido como uma verdadeira instituição nacional.

Para se tirar melhor proveito deste estudo é interessante compreender,

sucintamente, o momento histórico por que passava o Banco do Brasil, uma

sociedade de economia mista fundada em 12 de outubro de 1808, no período

entre 1995/6.

O fim de sua função de tesoureiro do governo federal, com a extinção da

Conta-Movimento1 em 1986, retirou do Banco do Brasil o seu caráter de repartição

pública federal e defrontou-o com a realidade de manter-se funcionando

exclusivamente com as atividades típicas do sistema financeiro nacional. As

dificuldades encontradas nesse processo de mutação resultaram, em 1996, em

A Conta-Movimento é a pseudo "conta-corrente" da tesouraria do governo federal. Por ela

transitavam todos os créditos e débitos a favor ou contra o governo. Normalmente tinha saldo

credor. Mas quando apresentava saldo devedor, este era honrado pelo BB.
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mudanças radicais na empresa2. Com a implementação dessas modificações

esperava-se, como conseqüência, um Banco do Brasil saneado, fortalecido e ágil,

apto a cumprir sua missão3.

Num ambiente empresarial de constantes transformações há que se

questionar se as ações mercadológicas desenvolvidas pelo Banco do Brasil no

lançamento de novos produtos/serviços constituem-se em fatores de sucesso que

permitem garantir vantagens competitivas duradouras para a empresa.

A Indústria de Fundos de Investimento no Brasil - A primeira parte deste

estudo de caso se detém a relacionar os conceitos e descrever as características

da atividade de administração de fundos de investimento e a fazer uma análise da

concorrência no setor, que no conceito de Michael Porter (1986)4 é considerado

uma indústria. De acordo com o modelo de Porter, de análise estrutural de uma

indústria, é possível identificar as vantagens competitivas de qualquer empresa

nessa indústria. Esta parte do trabalho pode se constituir em um rico referencial

para análises de fundos de investimento no mercado de capitais brasileiro.

Fatores Críticos de Sucesso - A segunda parte deste trabalho está

relacionada com os fatores críticos de sucesso presentes em toda atividade

empresarial. Para identificá-los foi desenvolvido um modelo próprio, que forma o

arcabouço teórico deste trabalho e relaciona os fatores críticos para obtenção de

sucesso na atividade empresarial. É apresentado em um quadro sinóptico. Os

2 As principais mudanças implicaram: 1- recomposição da estrutura de capital, com aporte de US$

8 bilhões; 2- reformulação da gestão com alterações nos Conselhos de Administração e Fiscal;

3-melhoria da estrutura de ativos; 4- revisão das práticas de crédito; 5- modernização

tecnológica; 6- reestruturação administrativa; e 7- adoção de estratégias mercadológicas que

aumentassem a participação de mercado do Banco do Brasil de 2% em 1996 para 17% no ano

2000.

3 A missão do Banco do Brasil na época era: "ser o melhor banco do Brasil, assegurar a

satisfação dos clientes, atender às expectativas dos acionistas e contribuir para o

desenvolvimento do País".

4 Porter (1986-p.24) define indústria como sendo "O grupo de empresas fabricantes de produtos

que são substitutivos bastante aproximados entre si".
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fatores críticos são descritos o mais resumidamente possível pois qualquer tema

abordado é tema de uma extensa bibliografia. Foram selecionados em função de

sua relevância para o estudo da Administração. Este modelo e o quadro sinóptico

podem se constituir em interessante referência para o leitor que deseja estudar os

fatores críticos de sucesso do mundo empresarial.

O elenco de fatores críticos não pretende esgotar o assunto e encerrar as

discussões. É uma alternativa concreta para orientar o estudo dos fatores críticos

de sucesso, agrupando-os de forma lógica. Em suma, o quadro dos fatores

críticos de sucesso permite organizar o pensamento para uma análise criteriosa e

consistente da atividade empresarial.

É interessante notar ainda que os fatores críticos de sucesso podem ser

classificados em básicos e gerais. Podemos cruzar essa informação com o grau

de previsibilidade do fator crítico, podendo este ser ou não controlável pela

empresa. Os fatores controláveis são a gestão empresarial e o desenvolvimento

e comercialização de produtos. Os fatores incontroláveis estão relacionados

com o meio ambiente empresarial. Fatores gerais, que permeiam toda a

organização, são a qualidade, a inovação e o imponderável.

Histórico do Lançamento de Fundos - A terceira parte deste trabalho é

um relato histórico sobre os movimentos da BB-DTVM e da sua concorrência no

momento de se defrontar com a desregulamentação da indústria de fundos de

investimentos. Por uma questão de oportunidade de pesquisa e foco do trabalho,

são relacionados mais detalhadamente os movimentos desenvolvidos nesse

período pela BB-DTVM.

Análise do Histórico à Luz do Modelo Teórico - Nesta quarta parte do

trabalho são confrontados os fatores críticos de sucesso descritos no modelo de

avaliação com o histórico das ações desenvolvidas pela BB-DTVM, quando do
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lançamento de toda uma nova família de fundos de investimento. Este é o

verdadeiro pano de fundo diante do qual se desenrolaram todos os movimentos

da indústria de fundos de investimentos no momento da mudança de paradigma.

Esta parte do trabalho pode ser adaptado para um "case study" de estudo em sala

de aula.

Conclusão - Na quinta e última parte, é feita a conclusão deste estudo de

caso, verificando se a BB-DTVM obteve sucesso no lançamento de seus novos

fundos de investimento e, em caso positivo, que fatores críticos garantiram

vantagens competitivas para o Banco do Brasil.
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1a PARTE - CONCEITOS. CARACTERÍSTICAS E ANÁLISE ESTRUTURAL DA

INDÚSTRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS - FUNDOS

DE INVESTIMENTO

Para um adequado entendimento da atuação do Banco do Brasil, quando

do lançamento de uma nova família de fundos de investimento, em julho de 1995,

é necessário compreender preliminarmente os conceitos, as características

relacionadas com o produto e entender a estrutura da indústria em que se insere

a atividade de administração de recursos de terceiros - fundos de investimento.

CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

Kotler (1988) define produto como sendo "algo que pode ser oferecido a

um mercado para criar atenção, ser adquirido, usado ou consumido,

satisfazendo um desejo ou uma necessidade".

Cobra (1992, p.337/340) subdivide os produtos em: a) bens não duráveis;

b) bens duráveis; e c) serviços. Os serviços são produtos intangíveis que são

produzidos e consumidos. Assim, podemos concluir que o produto fundo de

investimento pode ser classificado como um serviço.

Já vimos que, em Porter (1986-p.24) uma indústria é "... o grupo de

empresas fabricantes de produtos que são substitutivos bastante

aproximados entre si.". Nesta classificação estão incluídos os serviços. Para

caracterizar uma indústria que produz serviços, seus produtos, mesmo

intangíveis, têm que manter a característica de serem substitutos bastante

aproximados entre si.

Porter, no entanto, não considera o sistema financeiro como uma indústria.

Ele tem razão. Nessa qualificação podem ser listadas diversas atividades que
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contam com a intermediação de bancos, corretoras, distribuidoras de valores e

outras instituições financeiras. Seus produtos não são necessariamente

substitutos bem aproximados entre si. Há necessidade, então, de maior

especificidade e menor abrangência.

Vamos focalizar melhor. Segundo Mayer, Duesenberry e Aliber (1993,

p.35), "o sistema financeiro é composto de um mercado de fundos de curto prazo,

chamado Mercado Monetário, e o mercado de fundos de longo prazo, chamado

de Mercado de Capitais". Sem nos determos numa análise completa, podemos

afirmar que o mercado de capitais é composto por cinco indústrias (dentro do

conceito de Porter): 1) Previdenciária e seguradora; 2) Administração de

recursos de terceiros; 3) Distribuição pública underwriting; 4) Mercado bursátil; e

5) Estruturação de negócios. O Esquema 1 mostra o mercado de capitais e suas

indústrias, com as respectivas subdivisões.

Quadro 1 - Atividades que Compõem o Mercado de Capitais

MERCADO DE CAPITAIS |

PREVIDENCIÁRIA

E SEGURADORA

Entidades Fechadas

de Previdência

Entidades Abertas

[ de Previdência

! Sociedades
| Seguradoras

j Titulos de

Capitalização

ADMINISTRAÇÃO

DE RECURSOS

DE TERCEIROS

Carteiras

Administradas

Fundos de

Investimento

Clubes de

Investimento

DISTRIBUIÇÕES

PÚBLICAS

UNDERWRITING"

Debêntures

:

; Ações

Distribuição

Secundária

Notas

Promissórias

Bônus de

Subscrição

Fundos

Imobiliários

Recibos de

Depósito (Warrants)

Certificados

Audiovisuais

i

MERCADO

BURSÃTIL

1 Bolsas de Valores

: Bolsas de Futuros

| e de Mercadorias

j_ Balcão

Organizado

i

ESTRUTURAÇÃO

DE NEGÓCIOS

Projetos 1
: Financeiros

i Fusões e j
Aquisições

Participações

Diretas

Alienações e

Privatizações
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A indústria de administração de recursos de terceiros abrange três

subdivisões: 1) administração de carteiras; 2) clubes de investimento; e 3) fundos

de investimento. Para melhor entender as diferenças entre eles, vamos defini-los

conceitualmente.

FUNDO DE INVESTIMENTO (Fl) é um condomínio de pessoas físicas ou

jurídicas que aplica os recursos captados em ativos nas diversas modalidades de

investimento disponíveis no mercado financeiro. Podem ser abertos ou fechados

e possuem personalidade jurídica própria. Para sua administração os condôminos

contratam uma empresa especializada que cobra por seus préstimos uma taxa de

administração fixa e/ou variável. A remuneração variável, ou por performance, é

paga em função da superação de um certo referencial previamente acordado

entre as partes.

CLUBE DE INVESTIMENTO (Cl) é um condomínio constituído por pessoas

físicas para aplicação de recursos comuns em títulos e valores mobiliários. A

legislação brasileira exige que os clubes contratem administradores profissionais

que serão responsáveis por honrar os compromissos assumidos pelo clube. Os

administradores cobram por seu trabalho uma taxa de administração, que varia de

acordo com o serviço prestado.

CARTEIRA ADMINISTRADA (CA) é um contrato firmado entre duas partes

interessadas, para a administração de um conjunto de ativos disponíveis nas

diversas modalidades de investimento do mercado financeiro. Não tem

personalidade jurídica própria. O administrador contratado cobra uma taxa de

administração a título de remuneração pelo seu trabalho de gestão.

Tanto Fl quanto Cl podem ser constituídos com objetivos específicos. O

mais freqüente é o de permitir que os quotistas indiquem seus representantes

para os conselhos e diretoria executiva de uma determinada empresa. Outro
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exemplo é o fundo de investimento BB-Privatização Light, administrado pelo

Banco do Brasil. O objetivo determinante de sua constituição foi bem específico:

participar do leilão de privatização da Light, companhia elétrica instalada no Rio

de Janeiro, realizado em 1996.

Um conjunto de atividades compõem a Gestão de Recursos de Terceiros -

Fundos de Investimento - viabilizando seu produto final. A atividade de Gestão de

Fundos pode existir ou não. Existindo, pode ser comparável a uma montadora de

automóveis, que recebe partes acabadas dos carros e, ao montá-las, agrega ao

conjunto valor superior à soma das partes, isoladamente.

Fazem parte da Gestão de Fundos as atividades de captação de recursos,

de pesquisa e análise de ativos, de administração de ativos, de "broqueragem", de

"back office" e de custódia de títulos5. Estas atividades são bem distintas umas

das outras mas podem, no entanto, numa visão sistêmica, ser exercidas por

apenas um único organismo empresarial, num processo verticalizado. O Quadro 2

esquematiza estes relacionamentos. Cada atividade tem características bem

definidas, pelas quais pode ser devidamente remunerada, em função de seus

custos e da necessidade de obter lucros.

Quadro 2 - Atividades de Gestão de Recursos de Terceiros - Fundos de Investimentos.

Captação de

Recursos

Administração

de Ativos

Pesquisa e

Análise de ativos

"Broqueragem"

"Back Office"

Custódia de

Títulos
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O Fl arca com todos os custos relacionados com seu efetivo

funcionamento. Entre eles estão as corretagens pagas aos brokers, os

emolumentos legais de funcionamento e as taxas de serviço pela utilização dos

serviços de back office e custódia de títulos. Em especial destacamos a cobrança

da taxa de administração6.

A princípio, o Fl mais vantajoso para o cliente é aquele que oferece

a melhor rentabilidade em função do risco assumido. Fucs (1996, p.40) elenca os

principais aspectos a serem observados pelo investidor na escolha do Fl mais

adequado: a) estratégia de investimento do fundo; b) transparência de gestão;

c) taxa de risco; d) tamanho do patrimônio líquido do fundo e do administrador;

e) prazos das aplicações; f) imposto de renda e outros tributos; g) custos de

administração (taxas fixas e de performance); h) taxas de corretagem pagas a

terceiros; i) limitações para movimentação (aplicações e resgates). O conjunto

destes aspectos vai determinar o preço que o consumidor está disposto a pagar

pelo produto.

PREÇO DO PRODUTO é o valor que o consumidor aceita pagar pelo

conjunto de fatores e atributos do produto, de forma a maximizar a relação

custo/benefício. Num Fl seu preço é a taxa de administração e é determinado

como função da rentabilidade que o administrador pretende oferecer em relação

ao risco assumido por ele na composição e movimentação do portfólio de ativos.

Mas atenção, segundo Schiffman e Kanuk (1994, p.25), este conceito

sobre o consumidor considera-o como sendo um ser racional, que toma suas

decisões avaliando objetivamente os benefícios e serviços oferecidos,

direcionando sua decisão de compra para aqueles produtos que oferecem a maior

utilidade (satisfação) ao menor custo. Convém notar que a definição deste "homo

5 A definição e as características de cada uma das atividades que compõem a Gestão de Recursos

de Terceiros encontram-se no glossário, ao fim do trabalho.
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economicus" não considera, no entanto, aspectos importantes: como sua

percepção de valor e uma certa "irracionalidade".

Fundos de investimento têm função de proporcionar um incremento ao

capital investido, com uma rentabilidade compatível com o risco assumido.

Captam recursos disponíveis no mercado, rivalizando com outras formas de

aplicação financeira, como cadernetas de poupança, CDB-Certificados de

Depósito Bancário, fundos de capitalização e fundos de previdência aberta, entre

outros. O investidor aplica em fundos pela percepção de que o produto oferece

vantagens que atendem suas necessidades específicas.

VANTAGENS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - as principais vantagens dos

fundos em relação a outras formas de aplicação financeira são:

1) Aplicações de pequenas quantias recebem a mesma atenção dos

administradores e auferem o mesmo rendimento das aplicações de

grandes investidores;

2) A administração é realizada por profissionais que acompanham o dia-a-

dia dos ativos financeiros e podem fazer o dinheiro render mais;

3) Redução do risco de perdas em função de uma diversificação da carteira

de ativos;

4) Liquidez do investimento, que possibilita sair da aplicação a qualquer

momento;

5) O imposto de renda só é cobrado quando o investidor retira parte ou

todo o dinheiro aplicado. Enquanto isso não ocorre, o investidor aufere

rendimentos sobre os valores devidos à Receita Federal, mas ainda não

recolhidos e que continuam rendendo.

' A definição e as características da taxa de administração estão no glossário, ao fim do trabalho.
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A estratégia de investimento do fundo e o portfólio de ativos que o

compõem caracterizam cada tipo de Fl. No Brasil, em 1997, existiam três tipos

básicos de fundos: 1) de curto prazo7; 2) de renda fixa; e 3) de renda variável.

Os de renda fixa e os de renda variável têm subdivisões que atendem às

diferentes expectativas do investidor em relação a retorno/risco, prazos de

aplicação e volume de recursos disponíveis para o investimento8.

Em função da criatividade dos administradores de fundos e do dinamismo

do mercado de capitais brasileiro, surgiram de agosto de 1995 a dezembro de

1997 novos tipos de fundos, com aplicações em ativos específicos como moedas

estrangeiras (dólar), cultura e arte, empresas emergentes, bois e derivativos. O

que mostra que as autoridades reguladoras competentes estão atentas às

demandas do mercado e receptivas às inovações por reconhecerem que os Fl

são um produto com um formato de aplicação que oferece muitas alternativas

para o investidor.

Entendidos estes importantes conceitos vamos nos restringir na 1a parte

deste trabalho à análise estrutural da indústria de administração de recursos de

terceiros - Fl. É a base necessária para avaliar se as ações desenvolvidas pelo

Banco do Brasil são fatores de sucesso que garantem vantagens competitivas

para a instituição financeira. Ainda segundo Porter (1986, p.25), "A análise

estrutural de uma indústria realiza-se com a identificação das suas

características básicas, enraizadas em sua economia e tecnologia e que

modelam a arena na qual a estratégia competitiva deve ser estabelecida."

7 Que, segundo Mayer, Duesenberry e Aliber (1993, p.35), compõem o chamado Mercado

Monetário.

* As características dos tipos básicos de fundos e suas variações encontram-se detalhadas no

anexo deste trabalho. Consultá-las permitirá ao leitor ter uma visão clara da gama de alternativas

de que dispunha o investidor de Fl no Brasil em 1997.
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Assim, é importante fazermos uma análise profunda das cinco forças

competitivas básicas que interagem na indústria. Estas forças determinam a

intensidade da concorrência na indústria e a rentabilidade da atividade que, em

última instância, é o objetivo empresarial.

GRAU DE CONCORRÊNCIA DA INDÚSTRIA

Segundo Porter (1986, p.22), "A concorrência em uma indústria tem

raízes em sua estrutura econômica básica e vai bem além do

comportamento dos atuais concorrentes". O grau de concorrência de uma

indústria depende de cinco forças competitivas básicas: 1) rivalidade entre os

concorrentes na indústria; 2) poder de negociação dos consumidores; 3) poder

de negociação dos fornecedores; 4) ameaça de produtos ou serviços substitutos;

e, 5) ameaça de novos estreantes. A dinâmica destas forças determina a

intensidade da concorrência na indústria e sua rentabilidade.

Ou seja, a concorrência da indústria é bem mais que a concorrência

intrínseca dos concorrentes diretos: todos os participantes do campo de forças

competitivas são potenciais concorrentes. Em sentido mais abrangente,

concorrência pode ser definida como rivalidade ampliada.

E como o Banco do Brasil estava posicionado na indústria de administração

de recursos de terceiros-fundos de investimentos? Para um perfeito entendimento

da importância relativa do BB neste contexto vamos inicialmente discorrer sobre

cada uma das cinco forças competitivas presentes na indústria. Em seguida

avaliaremos a inserção do Banco neste campo de forças.
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CONSUMIDORES

A análise da força que os consumidores exercem sobre a indústria tem sua

relevância vinculada aos resultados da indústria. Tanto menor será a

rentabilidade da indústria quanto maior for a pressão que os consumidores

exercerem sobre os preços e a exigência que fizerem por mais qualidade dos

produtos e por mais serviços.

O quadro a seguir identifica os segmentos de consumidores da indústria de

administração de recursos de terceiros - fundos de investimento9:

SEGMENTOS DE CONSUMIDORES

- PEQUENO/MÉDIO - é o investidor pessoa física ou jurídica com condições de aplicar recursos até

US$ 50.000.

- GRANDE - é o investidor pessoa física ou jurídica com condições de aplicar recursos entre US$

50.000 e US$ 5.000.000.

- CORPORATIVO - é o investidor pessoa jurídica com condições de aplicar, em seu nome ou no de

um grupo de empresas associadas, recursos superiores a US$ 5.000.000.

- INSTITUCIONAL - é o grupo de investidores pessoas jurídicas formado por fundos de pensão,

seguradoras, planos abertos de previdência privada, consórcios.

- INVESTIDOR ESTRANGEIRO - é o grupo composto por grandes clientes e investidores

institucionais sediados fora do Brasil, com condições de aplicar recursos superiores a US$ 50.000.

- CONGLOMERADO FINANCEIRO - é o grupo de empresas subsidiárias vinculadas ao

administrador de recursos de terceiros. Aplicam suas disponibilidades de caixa.

As características específicas de cada segmento de consumidores são

relacionadas no Quadro 3. O atendimento ao pequeno/médio cliente envolve

custos maiores em função de sua dispersão geográfica e investimentos de

9Javalgi (1992) classifica como clientes afluentes para serviços financeiros aqueles cuja renda

familiar anual é superior a US$ 50.000 e/ou cujo patrimônio seja superior a US$ 200.000.
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pequeno valor. Como não são todas as instituições financeiras que os admitem

como clientes, aceitam pagar taxas maiores tanto para os produtos tradicionais

quanto para os produtos diferenciados, mantendo um alto grau de fidelidade ao

administrador.

QUADRO 3 - Segmentos de Consumidores e Suas Características

PODER DE

NEGOCIAÇÃO

VOLUME

INDIVIDUAL DE

RECURSOS

ACEITA PAGAR

TAXAS

LIGEIRAMENTE

MAIORES PELOS

SERVIÇOS

TRADICIONAIS

ACEITA PAGAR

TAXAS MAIORES

PARA PRODUTOS

DIFERENCIADOS

QUANTIDADE DE

INVESTIDORES

CONCENTRAÇÃO

GEOGRÁFICA NO

BRASIL

GRAU DE

FIDELIDADE

CONHECIMENTO

SOBRE 0

MERCADO DE

CAPITAIS

BRASILEIRO

HORIZONTE

TEMPORAL

PEQUENO/

MÉDIO

CLIENTE

BAIXO

PEQUENO

SIM

SIM

GRANDE

DISPERSO

GEOGRAFICA

MENTE

ALTO

BAIXO/MEDIO

CURTO/MEDIO

PRAZO

GRANDE

CLIENTE

MÉDIO

MÉDIO

SIM, SE 0

SERVIÇO FOR

MUITO

SUPERIOR

SIM

MÉDIO

MAIORES

CENTROS

URBANOS

MÉDIO

MÉDIO/ALTO

CURTO/MÉDIO

PRAZO

CLIENTE

CORPORATIVO

GRANDE

GRANDE

NAO

RELUTA EM

PAGAR MAS

RECONHECE

DIFERENCIAÇÃO

PEQUENO

NAS

METRÓPOLES

BAIXO/ MÉDIO

MEDIO/ALTO

CURTO/MÉDIO

PRAZO

CLIENTE

INSTITUCIONAL

GRANDE

GRANDE

NAO

RELUTA EM

PAGAR MAS

RECONHECE

DIFERENCIAÇÃO

PEQUENO

NAS

METRÓPOLES

BAIXO

ALTO

LONGO PRAZO

INVESTIDOR

ESTRANGEIRO

MEDIO/GRANDE

MÉDIO/GRANDE

NAO

RELUTA EM

PAGAR MAS

RECONHECE

DIFERENCIAÇÃ

0

GRANDE

DISPERSO

GEOGRAFICA

MENTE NO

MUNDO

BAIXO/ MÉDIO

BAIXO/MEDIO

MEDIO/LONGO

PRAZO

CONGLOMERA

DO

FINANCEIRO

GRANDE

GRANDE

NAO

NAO

-

ALTO

ALTO

MEDIO/LONGO

PRAZO

O grande cliente é mais disputado pelas instituições financeiras,

concentrando-se nos maiores centros urbanos. É relativamente fiel ao

administrador de seus recursos, com razoável poder de negociação e

conhecimento sobre o mercado de capitais brasileiro. Aceita pagar taxas maiores

por produtos diferenciados e por produtos tradicionais, exclusivamente se forem

muito superiores a seus similares.
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O cliente corporativo e o cliente institucional aparentemente têm as

mesmas características. O que os diferencia é o grau de fidelidade, o

conhecimento sobre o mercado de capitais brasileiro e o horizonte temporal. O

investidor institucional é profissional e tem como objetivo principal de sua

atividade a otimização do patrimônio sob sua responsabilidade para garantir a

reserva técnica de seus beneficiários. Por esse motivo possui um baixo grau de

fidelidade: seus recursos estão onde está a melhor administração de portfólios.

Por constituírem-se em investimentos de longo prazo avaliam a performance do

administrador por intervalos maiores de tempo (6-12 meses). Assim, embora

voláteis, os recursos investidos pelos clientes institucionais são mais estáveis

que aqueles investidos pelos clientes corporativos.

Os clientes corporativos também são profissionais capacitados. Seu

horizonte temporal é curtíssimo. Têm que prestar contas de seus movimentos

diariamente. Por esse motivo são infiéis ao administrador.

O investidor estrangeiro também tem a característica de investir recursos

estáveis. No entanto não possuem grande conhecimento sobre o mercado de

capitais brasileiro e por isso são relativamente mais fiéis ao administrador de seus

recursos.

CONCORRENTES NA INDÚSTRIA

O nível de concorrência de uma indústria é uma das determinantes dos

resultados dos competidores. Assim, a intensidade da rivalidade entre os

concorrentes existentes pode comprometer negativamente o resultado de toda a

indústria (no caso de uma guerra de preços) ou proporcionar benefícios para toda

a indústria (no caso de uma batalha publicitária). Essa rivalidade é determinada
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como conseqüência de vários fatores estruturais10. Estes fatores podem mudar e

efetivamente mudam.

Em junho de 1995 a indústria de administração de ativos - fundos de

investimento contava com 187 entidades cadastradas na ANBID-Associação

Nacional de Bancos de Investimento e Desenvolvimento. Existiam então 21

administradores cujo patrimônio líquido administrado correspondia a uma fatia de

mercado superior a 1%. Esse grupo somava 78,4% do total de recursos

administrados pela indústria. Nessa mesma época os cinco maiores

administradores concentravam 41,3% do patrimônio total aplicado em fundos de

investimento.

Um ano após, em julho de 1996, a ANBID registrava 173 associados ativos.

Os 18 administradores que administravam um patrimônio líquido superior a 1% de

fatia de mercado haviam aumentado sua concentração para 81,6% do total

administrado pela indústria. Os cinco maiores administradores também ampliaram

a concentração de recursos para 48,9% do total.

Quadro 4 - Grau de Concentração na Indústria de Fundos de Investimento

Administradores

com participação superior a 1%

Participação dos 5 maiores

Participação dos 4 maiores

Fonte: ANBID

Jun/95

78,47o O

41,32%

36,21%

187 administradores

Jlll/96

81,577o (**)

48,967o

44,377o

173 administradores

(*) 21 administradores

) 18 administradores(**\

10Porter (1986, pág.34) relaciona estes fatores estruturais: a) concorrentes numerosos ou bem

equilibrados; b) crescimento lento da indústria; c) custos fixos ou de armazenamento altos; d)

ausência de diferenciação ou custos de mudança; e) capacidade aumentada em grandes

incrementos; f) concorrentes divergentes; g) grandes interesses estratégicos; e h) barreiras de

saída elevadas.
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O Quadro 4 evidencia uma concentração em curso na indústria. Nesse

período 35 administradores cancelaram seus registros junto à ANBID e 21 se

inscreveram: uma rotatividade na indústria de 11,2% em um ano, bastante

elevada. Essa rotatividade é maior - 28,6% - no grupo cuja participação de

mercado é superior a 1%. Nesse grupo ingressaram 3 novos administradores e

saíram outros seis. O Quadro 5, por sua vez, relaciona estes administradores e

sua participação de mercado.

Quadro 5 - Participação de mercado dos administradores com fatia de mercado superior a 1%

Administrador

Banco do Brasil

Itaú

Bradesco

Bamerindus

Satra

Caixa Econômica Federal

Real

Unibanco

Nacional

Citibank

Boston

CCF

Banespa

BFB Banco Francês e Brasileiro

íSudameris

Lloyds

Econômico

América do Sul

Garantia

Noroeste

Nossa Caixa

BBA

Bozano Simonsen

Indossuez

Jun/95

14,507o

8,95%

7,42%

5,34%

5,11 %

4,17%

4,05%

3,63%

3,60%

3,43%

2,997o

2,73%

2,19%

1,817o

1,597o

1,587o

1,127o

1,067o

1,067o

1,057o

1,02%

< 17o

< 17o

< 17o

Jul/96

15,487o

10,447o

12,977o

1,687o

4,217o

3,897o

3,677o

4,597o

< 17o

5,48%>

4,007o

2,777o

< 17o

1,297o

1,547o

1,237o

< 17o

< 17o

1,817o

< 17o

< 17o

1,577o

1,997o

2,967o

Fonte: ANBID

Em junho de 1995, os cinco maiores administradores eram,

respectivamente, por ordem de patrimônio administrado: Banco do Brasil

(14,50%), Itaú (8,95%), Bradesco (7,42%), Bamerindus (5,34%) e Safra (5,11%).
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Juntos detinham 41,32% de participação de mercado, sendo que os quatro

maiores tinham 36,21%. Um ano depois, em julho de 1996, houve modificações

tanto na composição quanto na participação de mercado. Nessa ocasião os cinco

maiores eram: Banco do Brasil (15,48%), Bradesco (12,97%), Itaú (10,44%),

Citibank (5,48%) e Unibanco (4,59%), contabilizando juntos 48,96% do mercado e

os quatro maiores haviam aumentado sua participação de mercado para 44,37%.

GRUPOS ESTRATÉGICOS

A análise dos grupos estratégicos da indústria é importante porque fornece

indicações da razão de algumas empresas serem, persistentemente, mais

lucrativas do que outras da mesma indústria.

Assim, um indicador objetivo do sucesso estratégico de uma empresa é

seu resultado financeiro em comparação a de seus concorrentes. Grupos

estratégicos não são equivalentes a segmentos de mercado ou a estratégias de

segmentação, sendo definidos com base em uma concepção abrangente de

postura estratégica.

Podemos definir grupo estratégico, de acordo com Porter (1986, p.133),

como sendo o grupo de empresas numa indústria que está seguindo uma

estratégia idêntica ou semelhante ao longo das dimensões estratégicas11. Grupos

estratégicos formam-se e modificam-se por diversas razões. As mudanças que

ocorrem na indústria podem afetar a posição dos grupos estratégicos.

'São 13 as dimensões estratégicas, segundo Porter (1986, p.131), a saber: 1) especialização; 2)

identificação de marcas; 3) política de canal; 4) seleção de canal; 5) qualidade do produto; 6)

liderança tecnológica; 7) integração vertical; 8) posição de custo; 9) atendimento; 10) política

de preço; 11) alavancagem; 12) relacionamento com a matriz; 13) relacionamento com

governos.
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A análise da indústria de fundos de investimento não é o corpo central

deste trabalho. É tão somente uma forma mais precisa de entendermos a

inserção de um concorrente na indústria. Por esse motivo vamos utilizar as

conclusões da dissertação de mestrado de Pessoa (1996), que define os grupos

estratégicos que compõem o Sistema Financeiro Nacional.

A metodologia utilizada por Pessoa, o "Modelo de Porter", ajusta os

resultados da Análise de Cluster12 para as variáveis RO\-Return On Investment

(retorno sobre o investimento)13 e MS-Market Share (participação de mercado) à

análise das estratégias competitivas adotadas por uma amostra significativa de 33

bancos comerciais e múltiplos brasileiros.

Como resultado desse estudo, Pessoa (1996, p.92) identificou cinco grupos

estratégicos (Quadro 6) e, com relação ao Modelo de Porter, concluiu que "o

modelo mostrou-se adequado à análise da indústria financeira em dois

aspectos fundamentais: descritivo e explicativo".

12 A Análise de Cluster é o estudo que permite identificar e agrupar empresas em função de

variáveis pré-definidas.

13Com base nos balanços consolidados dos anos de 1992, 93 e 94.
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Quadro 6 - Grupos Estratégicos: Sistema Financeiro Nacional

Grupo

1

II

mi

IV

V

N°de

compo

nentes

8

8

4

8

5

ROÍ médio

35,61%

18,12%

5,76%

11,68%

4,54%

Estratégia

Genérica

Dominante

Diferenciação

Diferenciação

Enfoque (Dif.)

Liderança no

Custo Total

(Potencial)

Diferenciação

Liderança no

Custo Total

Determinante da

Estratégia

Competitiva

Tecnologia,

Financeiro

Tecnologia,

Financeiro,

Agências

Tecnologia,

Financeiro

Agências,

Marca,

Tecnologia

Agências,

Tecnologia

Rótulo

Privados com

poucas

agências

Privados com

razoável rede

de agências

Estrangeiros

"Gigantes"

privados

nacionais

Estatais

Fonte: Pessoa (1996, p.92)

No aspecto descritivo, a aplicação das análises fatorial e de cluster revelou

a existência de grupos estratégicos coerentes com o Sistema Financeiro Nacional.

No aspecto explicativo, a utilização do modelo explicitou adequadamente a

relação existente entre a intensidade da concorrência na indústria de fundos de

investimento e a rentabilidade dos participantes, especialmente considerando o

estudo dos grupos estratégicos.

A classificação de bancos brasileiros por grupos estratégicos, proposta por

Pessoa, pode ser estendida para os administradores de fundos de investimento,

por um motivo muito simples: os maiores administradores de recursos estão

vinculados direta ou indiretamente a estes mesmos bancos brasileiros, mantendo

a mesma abordagem estratégica do respectivo conglomerado financeiro.
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Quanto aos resultados obtidos pelos grupos estratégicos analisados,

Pessoa conclui que "as estratégias de diferenciação foram as mais bem-

sucedidas no mercado financeiro". O concorrente é livre para escolher a

estratégia com a qual julga poder obter os melhores resultados empresariais. O

estudo mostrou claramente que o cliente está disposto a dar maior reciprocidade

aos bancos cujas determinantes da estratégia competitiva estejam relacionadas

com Tecnologia e com o aspecto Financeiro.

Os bancos de investimento, corretoras, distribuidoras e administradores

independentes compõem um grupo estratégico distinto dos demais, tendo a

diferenciação como estratégia genérica dominante. Procuram captar os recursos

de clientes afluentes, pessoas físicas ou jurídicas do Brasil e do exterior bem

como de investidores institucionais14.

MAPA DOS GRUPOS ESTRATÉGICOS

Para identificar graficamente a concorrência na Indústria de Fundos de

Investimento construímos o mapa dos grupos estratégicos da indústria (Quadro

7). Desta forma poderemos perceber como uma indústria muda ou de que forma

as tendências podem afetá-la.

O mapa realça o espaço estratégico ocupado pelos grupos. Neste caso, as

melhores variáveis estratégicas a serem usadas como eixos não são preço e

volume. Devem ser escolhidas as variáveis que melhor determinam as principais

barreiras de mobilidade de uma indústria e que fazem com que os grupos

estratégicos se movam simultaneamente.

14 Investidores Institucionais são pessoas jurídicas que representam interesses coletivos tais como

entidades abertas ou fechadas de previdência privada, seguradoras, empresas de capitalização e

consórcios.
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Que variáveis permitem, então, traçar um mapa confiável? Optamos pela

quantidade de agências e pelas características do consumidor como os eixos

do mapa da indústria de fundos de investimentos.

A quantidade de pontos de atendimento (agências e postos de serviços)15 é

uma importante barreira de entrada a novos concorrentes16. O mesmo se aplica à

experiência necessária para atingir a cada grupo de clientes.

1 Vide análise das barreiras de entrada a novos concorrentes na página 38.

' Também é determinante de três grupos estratégicos: privados com razoável rede de agências;

"gigantes" privados nacionais; e, estatais.
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Quadro 7 - Grupos Estratégicos da Indústria de Fundos

Segmentos de

Consumidores

A F
A

Estrangeiro

Corporativo

Institucional

Grande

Pequeno/Médio

<5 >5 e <50 >50e<200 >200

Pontos de

Atendimento

Fonte: Pesquisa do Autor

A - Grandes Bancos Privados Nacionais - Têm ampla rede de pontos de

atendimento. Estes gigantes varejistas, como Bradesco, Itaú, Unibanco e Bamerindus,

utilizam a magnitude do canal de çjistribuição como forrna de obter a liderança no custo

total associado à estratégia genérica de diferenciação.

B - Médios Bancos Privados Nacionais - Possuem uma rede de distribuição

menor. Atuam com diferenciação de produtos e serviços. É o exemplo do banco

Boavista.

C - Pequenos Bancos Privados Nacionais - Com diminuta rede de agências, este

grupo optou pela diferenciação de produtos e serviços baseados em fatores

tecnológicos.

D - Bancos Estatais - Os bancos estatais são fortes na base geográfica de sua

atuação, se forem estaduais. A influência do controlador compromete a obtenção de

melhores resultados pelo grupo estratégico.

E - Bancos Estrangeiros - Têm pequena rede de agências. Este grupo está focado

no atendimento preferencial das empresas do país de origem e de seus funcionários e

conterrâneos.

F - Bancos de Investimento, Corretoras, Distribuidoras, Administradores

Autônomos - Centrados na experiência de seus profissionais para oferecer melhores

resultados para seus clientes. Seu ponto fraco é não dominar os canais de distribuição,

possuindo uma diminuta rede de agências.
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FORNECEDORES

A administração de recursos de terceiros - fundos de investimento utiliza

intensivamente o conhecimento, que Toffler (1990) classifica como sendo a

terceira onda do sistema econômico17. Seus principais fornecedores são aqueles

que oferecem basicamente prestação de serviços relacionados com informação e

conhecimento. Os demais fornecedores estão relacionados com alta tecnologia

de informática e de telecomunicações. Compõem a segunda força competitiva

básica da indústria de administração de recursos de terceiros.

Todas as atividades que compõem a administração de fundos de

investimento podem ser terceirizadas e se constituírem em fornecedores da

atividade principal: o marketing e a gestão do produto fundo de investimento.

Assim, atividades como captação de recursos, "broqueragem", back office e

custódia de títulos e valores mobiliários podem ser executados por terceiros, bem

como a administração de ativos, que normalmente se confunde com a

administração de fundos18.

Outros fornecedores são também vitais: os de informações e os de

tecnologia em informática e telecomunicações. No primeiro grupo podemos

relacionar os fornecedores de análises de empresas, de ativos e de projetos

financeiros e os fornecedores de informação rápida relacionada com o mercado

de capitais: os noticiosos financeiros globais.

No segundo grupo estão os fornecedores de tecnologia: Equipamentos

físicos de informática e de telecomunicações. Também são estrategicamente

17 A primeira onda econômica estava restrita ao poder emanado da posse da terra e à extração de

seus recursos. A segunda onda, a industrialização, baseou-se no uso intensivo do capital e da

mão-de-obra abundante para transformação dos recursos naturais. A terceira onda tem como

alicerce o conhecimento, a velocidade com que é gerado e transmitido.

1S As definições destes conceitos encontram-se no glossário, ao fim deste trabalho.
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importantes as software houses que produzem os aplicativos que consolidam a

variação dos ativos no mercado, permitindo fazer análises gráficas de seu

comportamento e projeções de resultados futuros.

É comum encontrar todas as atividades de administração de recursos de

terceiros dentro de uma mesma organização. Recentemente vem sendo uma

exigência do investidor a separação bem definida entre elas. Trata-se de um

'divisor de funções'19, que parte da premissa de que organizações distintas, com

interesses específicos, ficam menos vulneráveis a práticas não ortodoxas que

possam acarretar prejuízo para o investidor.

PRODUTOS SUBSTITUTOS

Nesta classificação enquadram-se todos os produtos alternativos a fundos

de investimento. Estes produtos podem ser identificados através de pesquisas

que identifiquem aqueles que tenham ou possam desempenhar a mesma função

que o produto oferecido pela indústria. Por ser uma tarefa sutil, muitas vezes são

identificados produtos substitutos que aparentemente nada têm a ver com a

indústria.

Sobre o assunto, Porter (1986, p.39) esclarece que os produtos substitutos

exercem forte pressão sobre a indústria. Segundo o autor "Todas as empresas

em uma indústria estão competindo, em termos amplos, com indústrias que

fabricam produtos substitutos. Estes reduzem os retornos potenciais de

uma indústria, colocando um teto nos preços que as empresas podem fixar

com lucro (o impacto dos substitutos pode ser resumido como a

elasticidade global da demanda da indústria). Quanto mais atrativa a

alternativa de preço-desempenho oferecida pelos produtos substitutos, mais

firme será a pressão sobre os lucros da indústria."

'Tradução livre do termo em inglês chinese wal, muralha chinesa.
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Dois tipos de produtos substitutos exigem atenção redobrada: aqueles que

são produzidos por indústrias com lucros muito altos e aqueles outros que estão

sujeitos a tendências de trade-off de preço-desempenho com os produtos da

indústria. Os primeiros porque podem abrir mão de parte do lucro com o objetivo

de aumentar suas vendas. Os segundos porque podem atender a mudanças de

comportamento do consumidor.

Para identificar-se os produtos substitutos de fundos de investimento é

necessário saber preliminarmente quais são os objetivos dos consumidores ao

adquirir o produto. Elencamos três objetivos distintos: a) remunerar os recursos

depositados em conta-corrente; b) preservar o capital; e, c) aumentar o capital.

No primeiro grupo, de remuneração de recursos depositados em conta-

corrente, existem poucas alternativas aos fundos de curto prazo. Algumas

instituições financeiras adotam a Conta-Remunerada ou a aplicação automática

do saldo de conta-corrente. As duas aplicações são na verdade fundos de

investimento de curto prazo disfarçados com outros nomes. A alternativa

disponível é a aplicação em uma cesta de papéis públicos e/ou privados

oferecidos pela tesouraria dos bancos. É o conhecido open market, um produto

substituto direcionado a grandes clientes.

Preservar o capital é o objetivo do segundo grupo. Ao investidor só

interessa apenas manter o valor do seu patrimônio. Produtos substitutos deste

grupo mantêm a característica de preservar esse capital. O baixo risco peculiar a

estas aplicações está associado a remunerações também menores. Neste caso,

são substitutos os seguintes produtos: caderneta de poupança, títulos de

capitalização, dólar, RDB-recibos de depósito bancário, títulos governamentais e

operações com derivativos (swap, futuros e opções) com características de renda
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fixa. Indiretamente, também são substitutos os bens de raiz, como imóveis

(urbanos e rurais) e metais preciosos (ouro e prata).

Aumentar o capital a médio/longo prazos é o objetivo do terceiro grupo.

Significa um grau de risco superior ao do 2o grupo. No entanto, oferecem

potencial de rentabilidade maior. Produtos substitutos com este mesmo objetivo

são os fundos de previdência abertos, seguros de vida com resgate em vida,

fundos de aplicação previdenciária, títulos de mercado primário underwriting

(debêntures, ações, notas promissórias, warrants) e operações de risco realizadas

em bolsas de ações, de mercadorias e de futuros. São substitutos indiretos, os

negócios agro-industriais de engorda de bovinos para abate, criação de gado

leiteiro e outros rebanhos.

Produtos similares aos substitutos dos três grupos oferecidos no exterior

também devem ser considerados, em função da globalização da economia e dos

mercados. Nesse caso é necessário considerar um componente de risco

implícito: a variação cambial.

NOVOS ESTREANTES

A ameaça de novos estreantes em uma indústria depende da existência de

barreiras de entrada e de saída, da retaliação prevista e/ou do preço de entrada

dissuasivo. Porter (1986. p.25-38) relaciona as principais barreiras de entrada a

novos estreantes: 1) economia de escala; 2) diferenciação do produto; 3)

necessidade de capital; 4) custos de mudança; 5) acesso aos canais de

distribuição; 6) desvantagens de custos independente de escala; e 7) política

governamental.

A análise dessas barreiras permite identificar o potencial de entrada de

novos competidores na indústria. Em conseqüência, a empresa pode prevenir as
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ações da concorrência, antecipando seus movimentos e preparando estratégias

de retaliação ou de construção de barreiras de entrada como reação.

BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES

Praticamente não existem barreiras nem para a entrada nem para a saída

de novos competidores na indústria de fundos de investimento. No entanto, a

forma como as poucas barreiras à entrada estão inter-relacionadas determina a

maior ou menor facilidade de entrada e saída. Na indústria de fundos, barreiras

como a economia de escala, a curva de experiência, o acesso aos canais de

distribuição e a política governamental estão inter-relacionadas e determinam a

forma de atuação dos concorrentes atuais e potenciais.

ECONOMIA DE ESCALA é determinada pela razão entre o volume de recursos

financeiros captados e o seu custo de captação. Uma elevada escala de

produção significa captar elevadas somas de poucos clientes ou pequenas

quantias de muitos clientes.

Ambas estratégias se eqüivalem. Nas duas formas de captação de

recursos é necessário que os administradores possuam experiência e que

estejam adequados à legislação governamental.

A escala na indústria de fundos de investimento é determinada pelo volume

de recursos financeiros administrados. É o tamanho deste patrimônio que

determina o poder de barganha exibido pelo administrador na hora de negociar

melhores condições de remuneração para adquirir os papéis que comporão a sua

carteira de títulos administrados (os ativos que garantem os investimentos

realizados). O resultado favorável obtido pelo administrador na negociação

reverte em benefício do investidor.
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A economia de escala tem suas limitações como barreira à entrada de

novos concorrentes. Uma dessas limitações é a perda de percepção de

mudanças tecnológicas ou de outras maneiras de competir menos dependentes

de escala. Este é o caso vivido por esta indústria, com a utilização de novos

canais de distribuição como a Internet, ou outras formas mais diretas de abordar

os clientes.

A teoria sobre a Economia de Escopo, por exemplo, desenvolvida por

Don Peppers (1996), é uma dessa limitantes à economia de escala. Pela

economia de escopo não é produzida mais a mesma coisa para diversos

consumidores que se comportam diferentemente. Pelo contrário, reconhecem-se

estas diferenças e se tenta vender tantos produtos quanto seja possível para os

mesmos compradores, mas a cada um individualmente.

Analisando o modelo desenvolvido por Porter, observando-o à luz da

Economia de Escopo e confrontando-a com a indústria de fundos de investimento,

podemos observar que diversos administradores já oferecem um leque de

alternativas de fundos. A utilização de terminais eletrônicos de auto-atendimento

e outros meios eletrônicos permite personalizar o atendimento ao cliente, mesmo

que à distância. O investidor pode escolher, entre as alternativas disponíveis, a

composição de fundos que melhor atenda suas necessidades específicas.

CURVA DE EXPERIÊNCIA é determinada em função do conhecimento sobre os

canais de distribuição, o conjunto de atividades que compõem a administração de

recursos de terceiros e pela capacitação dos profissionais envolvidos.

Profissionais com reconhecida experiência têm maior facilidade para atrair somas

elevadas de investimento de poucos clientes mantendo apenas um único ponto de

atendimento. Esta condição permite o ingresso de novos concorrentes que não

disponham de uma ampla rede de pontos de atendimento mas que contem com

experiência em administração de recursos de terceiros.
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ACESSO AOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO é uma das maiores barreiras à

entrada de novos concorrentes. Uma ampla rede de pontos de atendimento, de

preferência capilarizada, é fundamental para atingir o maior número de potenciais

investidores de recursos. Vale ressaltar, no entanto, que a distribuição de fundos

de investimento pelas agências bancárias é uma atividade marginal da sua

principal atividade: a intermediação financeira. A rede bancária é o principal, mas

não exclusivo canal de distribuição.

A dispersão geográfica dos investidores e o grande volume de operações

de pequeno valor aumentam os custos de captação. No entanto, as

características deste consumidor20 permite cobrar taxas de administração que

compensem estes custos mais elevados. Para o administrador focado neste

segmento de clientes, qualquer redução de custos, por menor que seja, incidindo

sobre um volume expressivo de recursos permite ampliar seus lucros.

Não ter acesso a uma grande rede não inviabiliza o negócio. Exige, em

contrapartida, a experiência dos administradores de recursos. Neste caso não

compensa atender o pequeno/médio cliente. Também é utilizada uma estrutura

menor de captação de recursos. As taxas de administração cobradas são

menores mas suficientes para cobrir os custos, que também são menores. A

manutenção de uma rede fixa para captação de recursos, no entanto, tem sido o

paradigma vigente na indústria.

Este paradigma tem sido colocado em xeque com o advento e o uso de

transações via Internet e o atendimento direto por telefone, por rede de

20 Reveja as características do pequeno/médio consumidor nas páginas 23/24.
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microcomputadores ou terminais eletrônicos de auto-atendimento21. Apesar do

estágio inicial em que se encontram, a utilização destes novos canais de

distribuição tende a ser largamente empregada pelos concorrentes da indústria

nos próximos anos, tirando a importância hoje atribuída à rede de pontos de

atendimento, instalada fisicamente.

Outra alternativa ao paradigma da rede capilarizada para captação de

recursos de terceiros é a utilização dos agentes autônomos, com regulamentação

similar àquela em vigor para os corretores de seguros autônomos. A atual

legislação, no entanto, não permite a utilização desse profissional.

POLÍTICA GOVERNAMENTAL é a ingerência dos governos na atuação da

indústria, de modo geral. São as limitações ou regulamentações impostas. No

Brasil o governo tem sido pródigo em legislar no campo da indústria de fundos de

investimento em função do volume de poupança envolvido. Este estudo, inclusive,

é decorrente de uma desregulamentação da indústria de fundos de investimento.

Outras implicações da política governamental na indústria são a

regulamentação da atuação de administradores independentes22 e as limitações à

quantidade e ao percentual de participação de quotistas investindo num único

fundo23. No primeiro caso o governo estimula o ingresso de novos concorrentes

na indústria. No segundo caso tem o intuito contrário, dificultando o ingresso de

novos competidores e desestimulando muitos dos já estabelecidos, numa clara

contradição de interesses.

Em 1996 o Brasil possuía a 13a planta telefônica mundial, com 14,5 milhões de terminais. Mesmo

com muitos telefones, o País possuía apenas 8 linhas para cada 100 habitantes. Uma relação

muito baixa, se comparada com os 11,3 aparelhos em média nos países da América Latina e os

50 telefones nos países desenvolvidos. Essa realidade reduz o potencial de adoção imediata do

novo paradigma por ampla parcela da população brasileira.

22 Instrução CVM 215, de 08 de junho de 1994

23 Circular BACEN 2740, de 19 de fevereiro de 1997.
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BARREIRAS À SAÍDA - Não existem barreiras à saída significativas na indústria.

A rede de atendimento própria, quando existe, não é fator restritivo à saída de

concorrentes da indústria pois o uso da rede nesta atividade é marginal. Os

bancos Nacional24, Bradesco25 e Itaú26 realizaram experiências de terceirização da

administração de ativos, mantendo a experiência que possuíam na utilização do

canal de distribuição (rede de atendimento).

Investimentos significativos para superar as barreiras de entrada na

indústria aumentam os custos de uma eventual saída. Esta é uma razoável

explicação para a significativa rotatividade da indústria, de 11,2% em um ano, de

junho de 1995 a julho de 1996.

Assim, para um potencial concorrente é relativamente fácil ingressar e sair

da indústria de fundos de investimento. Difícil, no entanto, é se estabelecer,

superando as barreiras à entrada impostas pelos competidores já estabelecidos.

CONSUMIDORES COMO POTENCIAIS ESTREANTES

Consumidores são potenciais estreantes se conseguem enxergar

benefícios possíveis para o seu ingresso na indústria. Na de fundos de

investimento encontram-se diversos administradores que tiveram como origem

clientes corporativos. Alguns deles constituíram bancos múltiplos antes de

administrarem fundos de investimento. O Quadro 8 ilustra alguns destes casos:

24 O banco Nacional (incorporado pelo Unibanco) inovou ao distribuir em sua rede de agências

fundos de outros administradores. Seu objetivo era claro: "Se o correntista deseja investir em

um produto de outro administrador é melhor que o faça através do próprio Banco".

25 O Bradesco contratou a corretora americana Salomon Brothers e o banco Patrimônio para gerir

os ativos da família de fundos Bradesco Asset Manager, ficando a seu cargo a custódia dos

títulos e o relacionamento com o quotista. Utilizou a venda direta por telefone, com o suporte dos

correios, como canal de distribuição alternativo.

26 O Itaú contratou o administrador de ativos Investidor Profissional para definir as estratégias de

gestão de ativos de seu fundo exclusivamente direcionado a captar recursos de investidores

institucionais.
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QUADRO 8: Administradores vinculados a grupos empresariais

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

639.77

193.20

119.48

72.27

67.05

18.18

16.03

1.56

Administrador

Votorantim

Concórdia

Fiat

Fibra

ABC Roma

Fenícia

Boreal
Interunion

Grupo

Votorantim

Sadia

Fiat

Vicunha

Globo

Loias Araouã

Libra

PaoaTudo CaDitalizacão

Fonte: ANBID (julho de 1996)

No período de 1983 a 1994 muitos grupos empresariais constituíram

corretoras, distribuidoras e até mesmo bancos múltiplos com o objetivo específico

de aproveitar o ganho fácil da "ciranda financeira". A queda acentuada dos

índices que medem a inflação, no governo Fernando Henrique Cardoso, dificultou

o ganho financeiro e, por conseqüência, a manutenção dos braços financeiros de

grupos empresariais não financeiros.

Este é o um dos motivos que explicam a alta rotatividade de

administradores de fundos de investimento. Bancos conhecidos - como o Arbi - e

até médios - como o Itamarati - foram passados adiante ou simplesmente

encerraram suas atividades.

A rotatividade no período entre junho de 1995 e julho de 1996 ficou em

12,1%. A ANBID, em junho de 1995, registrava 187 administradores. Em julho de

1996 o número estava reduzido para 173 administradores. Nesse período houve

o ingresso de 21 e a saída de 35 administradores.

Duas considerações merecem ser feitas. A primeira refere-se ao nível de

profissionalização dos administradores ligados a grandes grupos empresariais não

financeiros. A segunda, está relacionada com a amostra da ANBID.
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Muitos administradores surgiram dos braços financeiros de conglomerados

empresariais que não eram vinculados originariamente com a atividade bancária.

O resultado em muitos casos superou as expectativas iniciais. Como

conseqüência do sucesso obtido, passaram a administrar recursos de terceiros,

além dos recursos oriundos do próprio conglomerado. O Itamarati, antes de ser

incorporado pelo BCN-Banco de Crédito Nacional, administrava uma carteira

significativa de R$ 403 milhões em patrimônio líquido. Este é o fruto mais visível

da competência profissional desses administradores de recursos.

Com relação à amostra da ANBID, ela é representativa dos membros da

Associação que congrega, voluntariamente, os bancos de investimento e

desenvolvimento, além de outros administradores de recursos de terceiros. Nem

todos estão associados à entidade. No entanto, por questões legais, todos são

obrigados a cadastrar seus fundos e a prestar informações oficiais ao BACEN. O

resultado era uma diferença total entre os dados do BACEN e da ANBID em torno

de 6 a 7%, ao final de 1996. Já havendo atingido uma diferença superior a 10%

no início desse mesmo ano.

A omissão de informações à ANBID origina-se de pequenos

administradores. Também é utilizada como uma opção estratégica por alguns

grandes bancos.

Muitos dos pequenos administradores não têm interesse em associar-se à

ANBID espontaneamente. Administram os recursos de um único cliente, o qual

não quer que seus números sejam divulgados. É o caso específico de empresas

médias que adquirem pequenas corretoras com esse único objetivo.

Grandes administradores eventualmente omitem fundos administrados, por

motivos estratégicos. Fundos exclusivos, por exemplo, não costumam ser

informados, embora sejam regularmente registrados e informados ao BACEN.
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2a PARTE - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A obtenção de sucesso em qualquer atividade empresarial está

intimamente relacionada à conjunção de variados fatores críticos, internos e

externos à empresa. O planejamento da seqüência de ações necessárias à

execução de um bom Plano de Ação é fundamental mas não garante o sucesso.

A seguir apresentamos detalhadamente os fatores críticos determinantes

do sucesso de um projeto, no que definimos como sendo o Modelo Teórico Para

Determinação e Avaliação dos Fatores Críticos de Sucesso, utilizado neste

estudo.

Os fatores críticos de sucesso podem ser classificados em dois grupos

básicos: os controláveis pela empresa e os incontroláveis. Na verdade não existe

aí uma contradição. Fatores incontroláveis podem ser razoavelmente

identificados. Por outro lado, fatores controláveis pela empresa podem não ser

adequadamente avaliados e previstos.

Fatores críticos controláveis estão relacionados basicamente com as

capacidades empresariais de gestão e desenvolvimento/comercialização de

produtos. E os fatores incontroláveis têm origem externa à empresa e estão

relacionados basicamente com as forças que agem sobre o meio ambiente

empresarial. Cada um dos fatores básicos de sucesso podem ser desdobrados.

Existem ainda outros aspectos importantes a considerar, que permeiam

todo o tecido empresarial. São os fatores críticos gerais de sucesso como a

presença do imponderável, que pode ser ajudado mas que é basicamente um

fator incontrolável, e a qualidade e a inovação, que podem ser controláveis pela

empresa mas estão presentes tanto nos fatores básicos de gestão empresarial
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quanto nos de desenvolvimento e comercialização de produtos. Os fatores

críticos gerais completam o modelo teórico aqui construído.

A avaliação dos fatores críticos de sucesso facilitam a compreensão dos

pontos fortes e das vulnerabilidades empresariais. O empresário, no entanto, não

deve se descuidar. Pois, segundo Rodrigues (1997, p.135), "num mundo

informacional, em que as mudanças acontecem a todo o instante e o desafio

de acompanhá-las é cada vez maior, ter a vontade de fazer as coisas

acontecerem é fundamental".

A seguir detalhamos cada um dos fatores críticos de sucesso, básicos e

gerais. É importante ressaltar que não faremos um estudo minucioso e

abrangente. Cada um dos fatores abordados é o assunto principal de uma

extensa bibliografia. Vamos nos restringir aos resultados sintéticos dos estudos

dos fatores abordados para que a análise deste trabalho possa ser conclusiva.

Esta parte do trabalho se propõe a oferecer subsídios para identificar em

quais fatores críticos de sucesso o Banco do Brasil se sobressaiu quando são

avaliadas suas ações gerenciais e mercadológicas em função do meio ambiente

empresarial, no momento analisado.

FATORES GERAIS DE SUCESSO

Os fatores gerais de sucesso permeiam todo organismo empresarial. Sem

eles a organização tem poucas possibilidades de sucesso. Empresas inovadoras

e direcionadas para a qualidade buscam a melhoria contínua de seus processos e

produtos. Estes fatores são controláveis pela empresa. Por sua vez, alguns

resultados são incontroláveis. Neste caso ocorre o imponderável na atividade

humana.
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QUALIDADE

É o primeiro dos fatores gerais de sucesso empresarial. O conceito de

qualidade tem como referência o cliente. A plena satisfação do cliente é a base

de todo programa de Qualidade Total. A empresa, consciente da importância da

qualidade na atividade empresarial, conquista e mantém novos mercados,

desenvolve novos negócios direcionados para o cliente e cria um clima

empresarial de incentivo e participação. Também reduz custos e proporciona

retornos financeiros compensadores para a empresa. É bom para o cliente, o

empregado e a empresa. Para a International Standard Organization (ISO)

"qualidade é o conjunto das propriedades e características de um produto,

processo ou serviço, que lhe fornecem a capacidade de satisfazer as

necessidades explícitas ou implícitas".

Pessoas com necessidades diferentes percebem a qualidade de um

mesmo produto de forma também diferente. Fundamentalmente, têm qualidade

percebida pelo cliente os processos, produtos e serviços que atendem suas

necessidades específicas. Com esta visão, qualidade consiste no cumprimento

dos requisitos e das especificações do cliente, em suma, das suas expectativas.

O conceito de qualidade vem evoluindo ao longo do tempo, acompanhando

o ritmo das mudanças sociais. O que antes parecia correto, hoje parece simplório

e ultrapassado. O Quadro 9 resume a evolução do conceito da qualidade.

Quadro 9 - Qualidade: Evolução do Conceito

FASE DA QUALIDADE

1. Controle acabado do

produto

2. Controle estatístico do

processo

3. Garantia da qualidade

CARACTERÍSTICAS

- baseada na inspeção final

de produtos

- segurança e zero defeito

- baseada em normas e

procedimentos formais

ÉPOCA

-a partir de 1920

- após a 2a Guerra Mundial

- após a 2a Guerra Mundial
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4. Qualidade Total - satisfação do cliente - a partir da década de 60

O permanente foco nas necessidades e aspirações do cliente é um

posicionamento estratégico empresarial adotado em função da qualidade total.

Esta estratégia capacita e qualifica a empresa, ampliando sua percepção para

outros negócios e novas oportunidades. É a possibilidade de conquistar e manter

novos mercados.

O clima organizacional favorável à qualidade será obtido com a liderança

dos dirigentes da empresa e o comprometimento de todos os seus funcionários.

Para tanto são pré-condições a delegação de competências, gerência

participativa, contínuo aperfeiçoamento, valorização do ser humano e busca do

conhecimento. Este é um clima organizacional positivo e produtivo.

A redução de custos pela adoção da qualidade total proporciona um

retorno compensador. Redução de custos é decorrência da racionalização de

processos; redução de desperdícios; eliminação do retrabalho; e, fim da

burocracia e controles desnecessários, aumentando a produtividade dos

processos. Em conseqüência, aumenta a demanda por produtos e serviços que

provocam a satisfação total dos clientes; redução de custos; e, motivação dos

empregados. O resultado é o aumento da lucratividade sem que isso implique

aumento de preços ou maiores encargos para a sociedade.

A Gestão pela Qualidade Total é a postura gerencial que conduz à

satisfação dos clientes, em função de decisões tomadas com base em fatos e

dados medidos. Brassard (19923) apresenta o Ciclo PDCA, um dos instrumentos

de acompanhamento e avaliação mais importantes para as empresas.

CICLO PDCA é uma ferramenta de gestão empresarial para o processo de

melhorias contínuas para a qualidade total. PDCA é a sigla em inglês das ações
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"Plan, Do, Check e Act. Plan" é planejar toda ação de maneira participativa de tal

forma que o plano seja um compromisso de todos. Nessa etapa definem-se as

metas e as ações que permitirão atingi-las.

"Do" é a fase de execução das tarefas como previsto no plano. São

coletados dados para verificação do processo. É essencial que a execução seja

em pequena escala nesta fase. "Check" é a verificação dos resultados da ação.

Nesta fase compara-se o plano com os dados coletados junto aos clientes, para

verificação.

Por último, "Act" significa atuar corretivamente quando algum problema é

localizado durante a fase de verificação ou checagem. Após esta fase inicia-se

novamente o ciclo PDCA com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade

da gestão empresarial.

INOVAÇÃO

De forma simplista, inovação é a produção de algo novo. No campo da

administração, inovação é a adoção de uma nova tecnologia ou o seu

aprimoramento com o objetivo de conquistar vantagens competitivas.

O trabalho de inovação de produtos, serviços e processos, desenvolvido

pelas organizações pode ocorrer de forma aleatória ou sistemática. As empresas

com capacidade gerencial de administrar processos de mudanças contínuas

beneficiam-se da utilização de um processo sistemático de inovação. Obtêm,

assim, vantagem competitiva com a utilização regular de métodos de

desenvolvimento de produtos, mercados e clientes.

Qual a importância de lançar primeiro um produto inovador no mercado?

Kotler (1986) afirma que "ser o primeiro no mercado não garante bons lucros
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para a empresa". Considera que o período de tempo entre o lançamento de um

novo tipo de produto e a sua imitação pela concorrência é atualmente tão

pequeno que nada garante que esse curto espaço de tempo seja suficiente para

proporcionar o lucro necessário para cobrir os investimentos em inovação

tecnológica do produto e os custos para seu desenvolvimento e comercialização.

A idéia subjacente a esta linha de raciocínio é a de que os custos

financeiros advindos desta postura inovadora poderiam ser insustentáveis a longo

prazo e levar a empresa ao desaparecimento.

Ries e Trout (1995), no entanto, observam por outra ótica a importância de

a empresa lançar com primazia um produto inovador no mercado. "A maneira

mais fácil de chegar à mente de uma pessoa é ser o primeiro". Após essa

conquista a empresa está em terreno privilegiado no mercado e só tem que

sustentar a posição contra a concorrência que vem em seguida.

Uma empresa atuando em um mercado onde não é a líder deve se

posicionar contra a empresa que detém a posição de liderança. O confronto

aberto pode ser considerado um suicídio empresarial. No entanto, podem ser

realizados pequenos confrontos em terrenos secundários, como guerrilha,

atacando e se retirando.

Esta ação de fustigar constantemente com inovações a empresa líder de

mercado é uma necessidade que cria expectativas concretas de conquista de

participação de mercado e até mesmo de sua liderança. E tanto mais fácil será a

obtenção desta vitória quanto menos eficientes e inovadoras forem as empresas

líderes de mercado e mais estagnadas ou satisfeitas estiverem com o sucesso já

obtido.
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Assim, conquistar uma posição de liderança e mantê-la é uma

oportunidade de ouro para uma empresa liderar um determinado mercado (ou

segmento de mercado) durante muito tempo. Todos os esforços devem ser

concentrados e todos os recursos possíveis devem ser direcionados para a

consecução desse objetivo.

Nessa linha de raciocínio, a busca constante da inovação estabeleceria

uma vantagem competitiva para a empresa em relação à concorrência. Manteria

a empresa permanentemente em posição de vantagem na mente do consumidor.

E esta posição vantajosa (que ao final das contas é a que interessa) garantiria

bons lucros para a empresa durante muito tempo.

Não se pense, contudo que Kotler sustente que devido aos altos custos

envolvidos a empresa não deva procurar a inovação. Pelo contrário, afirma que a

inovação é a principal estratégia na hierarquia das estratégias que devem ser

adotadas pelas empresas, sejam elas líderes de mercado ou não.

Corroboram com essa posição Ries e Trout (1986). As empresas

permanentemente inovadoras e líderes de mercado conquistam simultaneamente

vantagem competitiva em relação à concorrência e uma posição privilegiada na

mente do consumidor. Constróem desta forma uma posição tão sólida que

dificilmente é abalada ou mesmo destruída.

Aqui reside a grande diferença entre as empresas que utilizam a inovação

de forma esporádica e aleatória em contraposição àquelas que fazem da inovação

um processo gerencial de mudanças contínuas. Tellis e Golder (1997)

questionaram se o pioneirismo seria mesmo uma garantia de liderança de

mercado, utilizando uma metodologia de análise histórica. Concluíram que

"entrar cedo no mercado é certamente uma vantagem. Mas apenas ser o

primeiro não é um fator necessário nem suficiente para a liderança
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duradoura" 27. Descobriram que uma outra classe de empresas, denominadas

"líderes iniciais", têm desempenho superior às empresas pioneiras em novas

categorias. Essas empresas de sucesso têm seu desempenho baseado em

quatro fatores: visão do mercado de massa, persistência gerencial,

comprometimento financeiro e inovação inflexível.

Mais do que uma atividade, o desenvolvimento de produtos de forma

sistematizada garante o rejuvenescimento empresarial constante. Robert (1995)

nos garante que "as companhias que conseguiram manter e até mesmo

valorizar as suas posições no mercado através dos tempos dominaram o

processo da criação e inovação de produtos".

A Johnson & Johnson é um bom exemplo que reforça essa afirmação28.

Fundada há 110 anos e faturando US$ 18,8 bilhões em 1995, seus lucros

continuam crescendo a índices normalmente associados a empresas pequenas e

inovadoras. A resposta está na ponta da língua de seu presidente, Ralfh Larsen29:

"os novos produtos são nosso sangue vital". Os produtos lançados nos

últimos cinco anos foram responsáveis por 36% de suas vendas em 1995. Em

1988 esse índice era de 26%. Como reflexo direto dessa estratégia de inovação

constante, nos últimos cinco anos os lucros da J&J cresceram 17% ao ano.

INOVAÇÃO SOCIAL - a constituição de uma equipe de pesquisas

altamente qualificada é capaz de fornecer de forma sistematizada uma grande

quantidade de inovações? Segundo Coiiins (1997) a resposta é não. Para ele "as

27 Conclusões principais de seu trabalho, baseadas no estudo histórico de 50 categorias de

produtos de consumo: a) a taxa de fracasso dos pioneiros de mercado é de 47%; b) a

participação média de mercado dos pioneiros é de apenas 10%; c) os pioneiros de mercado são

atualmente líderes em somente 11% das categorias estudadas.

^Outros bons exemplos citados por Robert (1995, pág. 33): 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Merck,

Marks & Spencer, Castrol, Hewlett-Packard e Rubbermaid.

29 Reportagem reproduzida pela revista Exame, de 27/março/1996, originalmente publicada pela

revista Forbes.
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invenções mais importantes não ocorrem no campo da tecnologia - mas no

terreno das inovações sociais". As inovações sociais permitem que todas as

demais inovações apareçam e tendem a provocar resultados mais importantes do

que qualquer inovação tecnológica isolada, um novo produto ou uma descoberta

com relação ao mercado.

A empresa 3M é reconhecida pelo seu sistema de inovações que vem lhe

garantindo vantagens competitivas. A empresa adotou uma inovação social:

todos os seus funcionários podem ocupar 15% do seu tempo no desenvolvimento

de idéias que não necessariamente estão associadas à sua função na empresa.

E sem precisar do consentimento da chefia. Esta mudança no relacionamento

interpessoal na empresa fez surgir um mecanismo gerador de inovações, ao invés

de impor à 3M a dependência de uma única estrutura convencional para o

desenvolvimento de inovações.

Nem todas as grandes empresas adotam a inovação tecnológica ou de

produtos como estratégia. Ainda, segundo Collins (1997), "o sucesso de longo

prazo é conquistado em função da prática constante da inovação social". A

inovação técnica e de produtos pode não ser requisito necessário para o êxito de

longo prazo.

CORPORAÇÕES ESTRATÉGICAS - o processo de administração de

mudanças contínuas que utiliza estrategicamente a inovação de produtos resulta

no aparecimento de "corporações estratégicas". Na definição de Dreifuss (1997)

"Corporações Estratégicas são aquelas que se estruturam para

manter a capacidade de inovação, cujo corpo funcional é formado

por estrategistas e pesquisadores capazes de imaginar novidades

e traduzir conhecimentos científicos em saberes tecnológicos, em

capacidade de produção".
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Para Dreifuss o futuro está nas mãos das empresas que se transformarem

em corporações estratégicas30, pela sua grande vantagem competitiva e pelo

apoio dado pelos países onde estão sediadas. As demais empresas terão um

papel secundário na arena global.

IMPONDERÁVEL

O imponderável não é propriamente um fator crítico de sucesso. Está

presente neste arcabouço teórico como tudo aquilo que não pode ser

precisamente avaliado mas que está presente em toda a atividade humana.

Define-se o imponderável como a existência de fatores que podem influir numa

questão relacionada às atividades empresariais, mas que não se podem definir ou

prever.

A presença do imponderável permeia toda a organização. Em maior ou

menor grau está intimamente relacionada com a forma pela qual a empresa

organiza seu negócio para atingir sua missão. Está relacionada com todos os

fatores críticos de sucesso, controláveis ou não.

O risco e a sorte estão indissoluvelmente associados ao imponderável. O

resultado dos jogos de azar envolve risco e sorte. A capacidade empresarial está

em reduzir as possibilidades de ocorrer o imponderável, avaliando os riscos

envolvidos. No caso de ocorrer um evento previsível mas de difícil ocorrência,

convém dispor de planos contigenciais para superar os momentos negativos e

contar com a sorte para que as ocorrências decorrentes do imponderável não

tenham maiores conseqüências para a empresa.

30 Segundo Dreifuss, são mais ou menos 38 mil empresas que ocupam o centro de uma rede maior,

de talvez 250 mil, e determinam o crescimento de um mercado "desterritorializado", cujos fluxos

estão entre elas mesmas, e que já representa algo como 2/3 do comércio internacional.
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RISCO - é toda e qualquer probabilidade (conhecida e diferente de zero) de

que um determinado curso de ação tenha um desfecho diferente do previsto.

Difere da sorte por ser uma possibilidade de perigo, incerto mas previsível, que

ameaça de dano a pessoa ou a coisa. O risco está intimamente relacionado com

a Teoria das Probabilidades Estatísticas. Presente em muitas tomadas de

decisão, costuma oferecer resultados proporcionais ao risco envolvido31.

A assunção de riscos faz parte da atividade empresarial. Minimizá-los é

condição legítima e essencial a qualquer negócio. É importante que os riscos

sejam corretamente avaliados, não deixando espaço ao improviso e empirismo.

Para que o imponderável não traga surpresas desagradáveis é necessário

acompanhar as mudanças, as transformações do ambiente social, econômico e

político.

SORTE - está freqüentemente associada a jogo, a probabilidades

estatísticas e ao imponderável. Em suma, tudo aquilo sobre o qual não

exercemos controle. Não pode ser quantificada com rigor matemático quando

está associada às atividades empresariais porque independe dos cálculos e das

habilidades associadas à capacidade empresarial.

A sorte pode ser "ajudada"! Para melhor entendimento do que estamos

dizendo é necessário compreender o seu aspecto imponderável relacionado com

os jogos de azar e com as probabilidades estatísticas para, em seguida, fazer a

analogia com o mundo empresarial.

No mercado financeiro é reconhecido que o retorno do investimento é proporcional ao risco

assumido. Quanto maior o risco, maior será a possibilidade de rentabilidade do investimento. O

objetivo do administrador de carteiras de investimento é o de reduzir esse risco, diversificando os

ativos que compõem a carteira.
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JOGOS DE AZAR - em um jogo de azar o resultado independe da

habilidade ou do cálculo, mas exclusivamente da sorte32. A sorte será tanto maior

quanto maiores forem as chances de sucesso mas, apesar das probabilidades

estatísticas, sempre haverá a presença do imponderável.

A avaliação técnica ou subjetiva implícita na participação do sorteio indica

que foi aceita pelo participante a relação custo/benefício presente no sorteio. O

participante que adquire um único número tem a expectativa de contar com muita

sorte para ganhar o prêmio cujo valor é muito superior ao dinheiro por ele

investido. Em compensação, terá perdido pouco dinheiro se tiver falta de sorte.

Não é do seu interesse obter a totalidade dos números disponíveis pois, neste

caso, sai mais barato adquirir o bem diretamente.

Quanto maior for a quantidade de números adquiridos maior também será

a probabilidade de se ganhar o prêmio. Mas a imponderabilidade da sorte

continua presente, ainda que favorecida. Mesmo com poucas chances de não

ganhar o prêmio essa possibilidade sempre estará presente.

LEI DE MURPHY - no estudo da administração a Lei de Murphy é

freqüentemente invocada para realçar a importância do planejamento33. Por essa

lei, tudo que não foi previsto necessariamente ocorrerá e sempre no pior momento

possível. Este determinismo não existe. O que não foi previsto pode realmente

ocorrer mas não será necessariamente uma coisa negativa. Podem ocorrer

situações favoráveis também não previstas. A Lei de Murphy é a expressão

determinística do imponderável que afeta a capacidade empresarial.

32 Uma pessoa que adquire um dos 100 números do sorteio de um prêmio terá 1% de chances de

ganhar. Essa pessoa precisará ter muita sorte para ganhar o prêmio. Se essa mesma pessoa

quiser aumentar suas chances de ganhar, poderá adquirir mais números até o total de 100.

Neste caso não precisará ter sorte pois terá 100% de chances de ganhar o prêmio.

33 A Lei de Murphy é uma coletânea de sentenças bem-humoradas baseadas nas teorias de

administração. Com relação ao planejamento, afirma que se alguma coisa tiver que dar errado,

podemos ter a certeza de que realmente essa coisa dará errado.
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CAPACIDADE EMPRESARIAL - a sorte relacionada com um determinado

fator crítico de sucesso está vinculada à capacidade empresarial de identificar o

maior número possível de variáveis envolvidas, quantificando-as e avaliando-as

convenientemente.

Que analogias há entre os jogos de azar e o mundo empresarial? Ao

contrário dos jogos de azar, no campo da administração os resultados dependem

em muito das habilidades e dos cálculos dos administradores. Se todas as

variáveis envolvidas numa análise são perfeitamente identificáveis e

quantificáveis, então não existe a presença da sorte. Os dados obtidos permitem

uma tomada de decisão que resultará em sucesso, avaliados os riscos envolvidos.

A sorte está presente nos meios empresariais quando não são identificadas

nem avaliadas adequadamente todas as variáveis relativas a um determinado

fator crítico ou a um conjunto de fatores. O resultado, fruto da decisão tomada

nessas condições, tem presente a possibilidade de não terem sido levantadas

todas as variáveis possíveis nem de terem sido quantificadas corretamente. O

administrador vai precisar contar com uma boa dose de sorte para obter sucesso

nessas condições.

Na administração, a sorte também pode ser ajudada. Por exemplo, a

descoberta de um novo produto pode resultar num grande sucesso comercial. As

chances de sucesso serão tanto maiores quanto melhores forem avaliadas as

variáveis envolvidas. No entanto, se a empresa desenvolver simultaneamente

vários novos produtos para comercialização, também aumentam as

probabilidades de um grande sucesso comercial.

A sorte depende da capacidade e habilidade da empresa em identificar

fatores críticos e avaliar adequadamente seus impactos. Por esse motivo a sorte
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não é formalmente reconhecida pelas empresas, pois ninguém admite

publicamente possuir incapacidades gerenciais e de avaliação. Para justificá-la as

empresas empregam eufemismos do tipo "fomos ajudados por fatores

conjunturais...", "não esperávamos esse sucesso todo...", "graças a Deus...".

Como exemplo temos o caso de sucesso do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, que

contou com a sorte na instalação de seu novo parque gráfico34.

Mesmo que sejam identificadas e avaliadas corretamente todas as

variáveis, não se pode prever os impactos do imponderável, tanto os negativos

quanto os positivos.

PLANOS CONTIGENCIAIS - são elaborados para enfrentar situações

emergenciais, considerando as possibilidades mais improváveis, de forma que a

empresa não fique paralisada com a ocorrência do imponderável. Tem como

principais objetivos preservar vidas humanas e o patrimônio da empresa.

Recebem o sugestivo nome de Manual de Crises. A empresa pode avaliar

gerencialmente o risco relacionado ao imponderável para determinar a forma de

reduzir os impactos da sua ocorrência.

Planos contingenciais não são uma panacéia mas ajudam bastante. No

entanto, o imponderável não espera que sejam traçados estes planos para se

manifestarem. A ocorrência de um vazamento de gás tóxico de uma indústria35,

de radioatividade de uma usina nuclear36, de petróleo cru de um navio petroleiro37,

34 A empresa jornalística O Dia, do Rio de Janeiro, planejou trocar as instalações do seu parque

gráfico: imóvel novo e impressora rotativa também nova. Quando mais precisava de fôlego

financeiro, contou com a sorte da redução do preço mundial da tonelada de papel de jornal.

Este estudo de caso foi premiado no Concurso Nacional de "Case Studies", prêmio Mário

Henrique Simonsen, promovido em conjunto pelo ABAMEC-Associação Brasileira de Analistas do

Mercado de Capitais e a Fundação Getúlio Vargas.

35 Este é o caso da fábrica da Union Carbide na índia, que matou 7.000 pessoas na cidade de
Bhopal, em 1984.

36 Neste caso se inclui o vazamento da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que matou e

contaminou a população próxima.
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a queda de um avião38 ou fenômenos naturais como o El Nilo39 podem ser

relativamente previstos. Para enfrentá-los podem ser montados planos

contigenciais. Mas serão sempre uma ocorrência imponderável, que não pode ser

prevista.

FATORES BÁSICOS DE GESTÃO EMPRESARIAL

A gestão empresarial é o resultado integrado e cumulativo da contribuição

de estudiosos dos mais diversos campos do conhecimento humano. A

compreensão e ordenação desse saber permite dividir a gestão empresarial em

cinco grandes grupos, integrados e interdependentes. Os quatro primeiros grupos

- planejamento, organização, direção e controle - são todos funções gerenciais,

utilizadas em maior ou menor grau em função das atividades desenvolvidas. Mas

estão sempre presentes nas organizações. O quinto grupo é o clima

organizacional. É o reflexo da interação dos quatro grupos anteriores.

1) PLANEJAMENTO

Planejar significa prospectar adequadamente o mercado de modo a

produzir uma consistente análise do meio ambiente empresarial. Significa ainda

atuar nos níveis estratégico (com horizonte temporal dilatado) e no operacional

(no curto prazo), simultaneamente e de forma harmônica. Afinal, planejar é

essencial numa economia altamente dinâmica, onde a mudança é a regra e não a

37 Causou reações apaixonadas o caso do petroleiro Valdez, da Exxon, que derramou 260.000

toneladas de óleo cru no Alasca, Estados Unidos, causando grandes prejuízos ecológicos.

3S Entre vários casos, vale destacar um que já pode ser considerado um clássico bem sucedido de

enfrentamento de crises: a queda em 1996 do avião Fokker 100, da TAM, no aeroporto de

Congonhas, em São Paulo. Para maiores detalhes ver reportagens nas revistas Exame n° 623,

de 20 de novembro de 1996, e n° 639, de 2 de julho de 1997.

39 Este é um fenômeno natural e cíclico de aquecimento das águas do Oceano Pacífico entre a

costa do Peru e a Austrália que altera o clima do planeta, provocando chuvas torrenciais em

algumas regiões e fortes secas em outras. No Brasil, empresas situadas no sul do País e que já

sofreram com as enchentes, como Perdigão e Teka, têm planos emergenciais/contingenciais

para enfrentar esse fenômeno da natureza.
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exceção. É também uma forma de evitar a improvisação. Pôr este motivo

é indispensável que o administrador reserve parte do tempo destinado às

questões do dia-a-dia para pensar o longo prazo da empresa.

ANÁLISE DO MEIO AMBIENTE EMPRESARIAL - Um planejamento sólido está

assentado em minuciosa análise do meio ambiente empresarial, uma atividade

indissoluvelmente relacionada com a função de planejar. Esta é uma forma de se

reduzir a imprevisibilidade inerente aos fatores incontroláveis. Na análise do meio

ambiente empresarial são sistematicamente avaliados os componentes estruturais

da indústria, o comportamento do consumidor, a ação governamental e os

impactos econômicos e do meio ambiente físico.

A análise bem feita é uma tarefa árdua. Exige método para o levantamento

e coleta dos dados relevantes. E uma equipe capaz de interpretar objetivamente

as informações daí decorrentes. O processo fica completo com a disponibiiização

das informações estratégicas a todos que dela possam tirar proveito dentro da

organização.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - A análise crítica das tendências do

macroambiente empresarial e seus impactos é fundamental para o planejamento

estratégico. Através desta análise é possível definir os objetivos estratégicos da

empresa. Para sua definição, entretanto, é necessário identificar os pontos fortes

e pontos fracos da empresa em relação à estrutura da indústria, oportunidades e

ameaças que são antevistas e a identificação dos fatores críticos de sucesso a

serem contornados para que os objetivos estratégicos sejam atingidos.

O planejamento estratégico tem um horizonte temporal de cinco anos, em

média. Deve ser um instrumento que facilite a ação daqueles que irão executá-lo.

Nesse sentido é importante a definição clara da missão da empresa e de sua

visão de futuro.
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Como exemplo, apresentamos a missão do Banco do Brasil40: "Ser o

melhor banco do Brasil, assegurar a satisfação dos clientes, atender às

expectativas dos acionistas e contribuir para o desenvolvimento do País".

Pôr sua vez, como exemplo de Visão de Futuro, apresentamos a da

Unidade Estratégica de Negócios de Mercado de Capitais e Investimentos do

Banco do Brasil41: "Equiparar a Unidade Mercado de Capitais e Investimentos

às melhores empresas mundiais do mercado de capitais, para atuar nos

negócios mais interessantes e rentáveis do mercado nacional e

internacional".

É importante notar que o planejamento é um processo dinâmico e

interativo. É um sistema de decisões e subdecisões, onde um plano se desdobra

em vários outros e todos estão inter-relacionados e estão direcionados para a

concretização dos objetivos estratégicos e a obtenção para a empresa dos

resultados esperados.

PLANEJAMENTO OPERACIONAL - Este é o planejamento quase sempre de

curto prazo (em torno de 1 ano), elaborado a partir do planejamento estratégico.

Consiste na definição de ações estratégicas e formulação dos planos de ação

necessários e suficientes para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Para

isso é fundamental identificar os insumos e recursos necessários, definir um

cronograma de implementação dos projetos vinculados a cada plano de ação.

Bem como a definição clara do que é esperado das áreas intervenientes, internas

ou externas à organização.

40 Desde 1996.

41 Definida no Planejamento Estratégico 1996 da UEN Mercado de Capitais e Investimentos do BB.
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Os insumos e recursos necessários indicados nos planos de ação (ou nos

projetos neles contidos), e que são similares, geram subplanos de acordo com as

atividades específicas de cada área. Assim, por exemplo, as necessidades de

treinamento das várias áreas da empresa resultam em um plano operacional

específico para treinamento. Global, o Plano de Treinamento assim gerado

permite quantificar os recursos necessários ao treinamento do fator humano da

empresa. Ao final temos o planejamento operacional também a nível dos

recursos necessários. Ficam definidos os planos específicos para suprir a

necessidade de recursos financeiros, humanos, materiais, tecnológicos,

contábeis... e assim por diante.

ASPECTOS CRÍTICOS - O planejamento estratégico não deve ficar

exclusivamente nas mãos dos estrategistas, formulado em gabinetes fechados.

Deve ser um instrumento que facilite a ação daqueles que irão executá-lo. Isto

possibilitará o questionamento necessário à elaboração de novas estratégias,

fechando o ciclo de planejamento com o feedback. Um aspecto crítico no

planejamento é a necessária flexibilidade dos planos. Mudanças bruscas no meio

ambiente empresarial exigem mudanças e adaptação rápidas à nova realidade.

Em uma organização consciente da importância do ato de planejar, é

possível rever as estratégias definidas anteriormente diante de impactos iminentes

e ameaçadores. Quanto mais competência houver na função de planejar,

menores serão as incertezas e os efeitos dos impactos do meio ambiente. E

também maiores serão as possibilidades de sucesso da atividade empresarial.

Sinteticamente, é importante observar os seguintes aspectos críticos do

planejamento:

a) O planejamento desprovido de clareza e objetividade dificulta a

compreensão e a realização daquilo que a empresa deseja;
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b) Os planos devem ser flexíveis. Mudanças bruscas no ambiente

empresarial exigem adaptação rápida à nova realidade;

c) Quanto maior o grau de incerteza sobre o meio ambiente maior será a

desconfiança nas previsões;

d) Planos de longo prazo apresentam maior risco, por melhor que sejam os

dados e informações obtidas. Afinal, o planejamento não elimina totalmente

os riscos do negócio, embora pretenda minimizá-los.

2) ORGANIZAÇÃO

Organizar significa ordenar, arranjar, dispor materiais, máquinas, pessoal e

outros recursos, todos necessários para atingir os resultados definidos na

elaboração do planejamento tático/operacional. Assim serão obtidos os melhores

resultados práticos do planejamento estratégico.

Para isso é fundamental que o administrador possua, além de visão

estratégica, determinação para atingir os objetivos traçados e senso de

organização, que permite identificar na estrutura da empresa os escassos

recursos disponíveis, alocando-os prioritariamente conforme o planejado.

Com a finalidade de atingir os objetivos de longo prazo, gerando

resultados, é necessário montar uma estrutura organizacional compatível, na qual

os recursos humanos sejam treinados e capacitados. Neste contexto devem estar

bem definidos os conceitos de autoridade e responsabilidade, poder,

centralização/descentralização e de disfunções estruturais.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - Esta é a representação de como estão

dispostos os conjuntos de pessoas que formam grupos elementares, integrados
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em uma sucessão de conjuntos gradualmente mais complexos. O que une as

pessoas é uma rede de ligações, de dependência ou de cooperação, formais e/ou

informais. A estrutura organizacional tem que estar adequada aos objetivos

estratégicos da empresa.

O relacionamento formal representa as relações entre as pessoas em

função dos cargos que ocupam. O informal, por sua vez, é o relacionamento

espontâneo, fruto da necessidade de aproximação entre as pessoas, em função

de seus valores, e não considera os cargos ocupados por elas. Silva (1997),

comparando as culturas brasileira e japonesa, conclui que "os japoneses são

cordiais nas relações profissionais e reservados nas relações pessoais. No

Brasil, dá-se o contrário". A ênfase no relacionamento formal ou informal pode

ser uma questão cultural. Independentemente de um ser melhor que o outro, no

entanto, influi na produtividade, na motivação e na satisfação das pessoas.

O organograma e o fluxograma são a representação da estrutura formal. O

organograma é uma radiografia gráfica da estrutura da empresas. Não é imutável.

Permite visualizar a estrutura do organismo empresarial e eliminar possíveis

incoerências42. Serve também para definir funções e níveis de autoridade, com o

objetivo de evitar conflitos de jurisdição e subordinação.

O fluxograma, por seu lado, representa o fluxo ou seqüência de

procedimentos e rotinas. É descritivo e caracteriza, analiticamente, tarefas ou

operações executadas, seja por órgão seja por ocupantes dos cargos.

DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS - Como o corpo humano, a estrutura

organizacional tanto pode nascer doente como adoecer ao longo de sua

existência. O aparecimento das disfunções estruturais produz efeitos negativos

42 Através do organograma pode-se identificar algumas disfunções organizacionais. Um dos

problemas mais críticos para o combate às doenças estruturais tem sido a resistência da

organização às mudanças, por estas representarem ameaça potencial às pessoas.
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na organização, reduzindo suas forças até o limite de seu completo

desaparecimento. As principais disfunções são: a) Falta de formalização

organizacional; b) Trincheira de assessores; c) Macrocefalia administrativa; d)

Microcefalia; e) Subordinação múltipla; f) Integração ilógica.

REORGANIZAÇÃO - Organizar é uma função eminentemente dinâmica. A

empresa é influenciada externamente pelo meio ambiente empresarial, de forma

contínua, o que resulta em necessidade de reorganizar-se. A reorganização

poderá provocar alterações na estrutura e normas e exigir realocação de recursos

humanos e materiais.

Esta função é tanto mais importante quanto mais emergenciais forem as

circunstâncias de mudança conjuntural do meio ambiente empresarial. Nestas

ocasiões é necessário grande capacidade gerencial pois a intensidade das

mudanças internas e externas à organização exigem que a empresa tenha

flexibilidade, rapidez na implantação da mudança, desenvolvimento de canais de

comunicação e realocação de recursos. Somente organizações flexíveis

conseguem se adaptar a esse ambiente mutável, garantindo a sobrevivência e o

crescimento da empresa.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - O treinamento dos recursos humanos de

uma empresa e sua capacitação torna-os preparados para colocar em ação os

planos tático-operacionais traçados para atingir os objetivos estratégicos. Em um

ambiente de mudanças contínuas é necessário que os recursos humanos tenham

características de empregabilidade43. Neste contexto é fundamental o

permanente treinamento e desenvolvimento do pessoal.

Empregabilidade é um conceito relacionado com as aptidões dos empregados e sua capacidade

para estar empregado, dentro da empresa ou externamente. É uma característica desejável nos
recursos humanos, pois garante sua adaptabilidade a freqüentes mudanças nas condições de

trabalho.

65



Embora sejam usados como sinônimos, treinar é diferente de capacitar.

Treinar é dar condições e instrumentos para o aprendizado com o melhor

aproveitamento das qualidades individuais. Capacitar é proporcionar capacidade

às pessoas de receber informações, assimilar idéias, analisar, raciocinar, julgar e

enfrentar problemas, resolvendo-os. Através da capacitação as pessoas obtêm

poder.

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO - Na indústria de

administração de fundos de investimento pode-se observar com clareza o poder

que representam o conhecimento e a informação sobre os fatores econômicos

tradicionais: terra, capital e trabalho; a que Toffler (1980) se refere em seu

estudo como a terceira onda do sistema econômico.

A primeira onda do sistema econômico estava restrita ao poder emanado

da posse da terra e da extração de seus recursos naturais. A segunda onda - a

industrialização - baseou-se no uso intensivo do capital e da mão-de-obra

abundante para transformação dos recursos naturais. Todos estes recursos, no

entanto, são escassos e limitados. A terceira onda tem como alicerce o

conhecimento: a velocidade com que é gerado e transmitido o conhecimento.

Toffler afirma que "Conhecimento não é recurso escasso". É um recurso

inesgotável.

Na revolução imposta por essa terceira onda econômica, a inovação é uma

constante. E a organização, virtual, anti-burocrática e ligada por redes, é flexível.

Na organização moderna é fundamental a forma como a informação é distribuída.

Pôr esse motivo torna-se importante a integração de sistemas, que permitirá

grande flexibilidade. Neste contexto, pular a hierarquia sem ressentimentos e sem

ferir susceptibilidades é natural e amplamente aceito. Com esta revolução, o

poder deixa de estar com quem detém a informação e passa a estar com quem

faz o melhor uso dela.
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PODER - É a faculdade de impor obediência. Pode ser exercido tanto pelo chefe

hierárquico (autoridade formal) quanto pelo líder (aceitação - autoridade informal).

Dirigentes bem sucedidos ponderam o tipo de atividade, os recursos disponíveis,

a maior ou menor rigidez dos objetivos, o perfil do grupo e o momento

administrativo; utilizando um ou outro "estilo", alternada ou simultaneamente,

porém, sempre em sintonia com o contexto da empresa.

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE - Autoridade é o poder institucionalizado

ou o direito de mandar e fazer-se obedecer. Emana do superior para o

subordinado e pode ser delegada. Neste caso, daí resulta a responsabilidade,

que é o compromisso exigido do subordinado. A responsabilidade não pode ser

delegada. No máximo, pode ser compartilhada. Aquele que delega continua com

a responsabilidade principal, e o que recebe a delegação torna-se co-responsável.

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO - Este conceito está relacionado à

forma como o poder decisório é distribuído pelos vários níveis hierárquicos.

Quanto menores forem os níveis hierárquicos maior será a possibilidade de

centralização. E vice-versa.

Empresas pequenas e familiares tendem a ser centralizadas pois

pressupõe-se que os principais administradores possuam uma visão global,

estejam mais conscientes dos objetivos organizacionais e mais preparados e

treinados.

Em empresas de médio e grande porte é comum a descentralização do

processo decisório. A tomada de decisão é mais veloz, descongestionando os

escalões superiores. A iniciativa dos funcionários é valorizada e exige uma

contínua capacitação para desenvolver a habilidade de decidir.
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3) DIREÇÃO (Administração de Pessoas e Grupos)

Um dos principais fatores críticos de sucesso de qualquer empreendimento

é a Direção, que consiste na administração de pessoas e grupos. Esta função

complementa as duas anteriores, planejar e organizar. O planejamento definiu

aonde se quer chegar, a organização estabeleceu com que recursos (a forma) e a

direção vai determinar como os indivíduos e grupos serão conduzidos para atingir

os objetivos traçados. Envolve a capacidade de motivar e liderar, utilizando-se da

comunicação para promover o trabalho individual e grupai, com o melhor

relacionamento humano, e administrar os conflitos que surgem.

Direção significa, ainda, negociação, diálogo, busca de participação e clima

de trabalho propício à produtividade, ao desenvolvimento pessoal, à motivação e

ao amadurecimento grupai. Não se limita a mandar fazer e cobrar resultados.

Acompanha o comportamento das pessoas e dos grupos de trabalho, como parte

de um processo humano e social mais amplo.

A função gerencial de direção torna-se mais importante à medida em que

as circunstâncias de mudança conjuntural do meio ambiente empresarial tornam-

se emergenciais. Nestas ocasiões críticas é necessária grande capacidade

gerencial de direção, para reduzir expectativas da empresa e conduzi-la para

alcançar seus objetivos.

MOTIVAÇÃO - É tudo que impulsiona o indivíduo a agir de determinada maneira

ou expressar um determinado comportamento. Motivação é um impulso à ação e

está relacionada com os processos internos ou com os estímulos externos ao

indivíduo. A insensibilidade do administrador em perceber a necessidade de

motivar seus funcionários gera equipes desmotivadas, as quais têm maior

possibilidade de fracassarem em seus objetivos.
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LIDERANÇA - Não é autoritarismo. Pelo contrário, liderar é levar em

consideração as pessoas, adotando atitudes empáticas e conduzir essas pessoas

a alcançar os objetivos individuais e do grupo, principalmente. Ninguém nasce

líder. As atitudes de liderança são adquiridas, com a experiência e o trabalho em

grupo. Existem variados estilos de liderança que podem ser utilizados de acordo

com as circunstâncias.

Fiedler, citado por Morgan (1977, p.286), desenvolveu um modelo de

contingência da liderança. Nesse modelo o sucesso de um líder depende de uma

interação entre 1) seu poder; 2) sua orientação; e 3) as tarefas que devem ser

executadas. O líder tem que desenvolver a capacidade de compreender essas

inter-relações para obter os melhores resultados de liderança.

Aprender a liderar é possível. Thomas (1996) lista as cinco habilidades

básicas para o bom líder: enxergar, monitorar-se, trabalhar com valores, confiar e

desafiar. Os líderes eficientes enxergam possibilidades que outras pessoas não

vêem, aprendendo a monitorar-se em ação e a rever, criticar e modificar seu

comportamento. Vivenciam seus próprios valores, ajudam as outras pessoas a

formular os seus, lidam com conflitos de valor de maneira direta e tomam

decisões com base em valores.

Os líderes efetivos sabem confiar e inspirar confiança, criando um clima de

confiança que permeia a empresa inteira, e perseguem a criação de metas e

objetivos como parte de um processo por meio do qual as possibilidades são,

mais do que impostas, reveladas. E, segundo Thomas (1996), "é pouco

provável que procuremos estes elementos ou a ausência deles, depois de

um fracasso". Com a prática, liderança pode até transformar-se em um modo de

vida.
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A utilização da liderança "negativa", incompatível com os objetivos da

organização ou dos indivíduos, compromete o resultado do trabalho de dirigir. O

problema se amplia com a utilização do autoritarismo como forma de opressão ou

"liderança imposta".

COMUNICAÇÃO - Sua existência é fundamental para a função gerencial de

direção. Quaisquer pessoas que integrem um grupo se comunicam entre si e, de

algum modo, essa comunicação é regulada. Normalmente há um padrão ou

estrutura e os líderes coordenam essa comunicação. Grupos de até 12/15

membros podem perfeitamente comunicar-se face a face. Quanto maior o

número de integrantes do grupo, tanto mais difícil será a comunicação.

O quadro 10 mostra as estruturas básicas de comunicação. Na estrutura

"aberta" o membro do grupo pode comunicar-se com qualquer outro. Na

estrutura "estrela" os membros do grupo podem comunicar-se somente através de

uma pessoa central. Ambas estruturas são extremas. A maioria dos grupos

utiliza alguma combinação entre as duas alternativas, de acordo com seus

objetivos.

Quadro 10 - Estruturas de Comunicação

"Aberta" "Estrela"

O V)
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A existência de fatores que impedem a comunicação no grupo e a falta de

percepção e habilidade por parte do seu dirigente em desobstruir os canais de

comunicação podem comprometer o resultado do trabalho grupai e merecem

especial atenção.

TRABALHO INDIVIDUAL E GRUPAL - Nos dias atuais o homem isolado é quase

uma abstração. Integrado a um grupo o indivíduo se fortalece. Além de

possibilitar a realização das tarefas com menor esforço, o trabalho grupai

possibilita realizações mais amplas e maior satisfação pessoal. Com relação ao

funcionamento dos grupos deve-se considerar os seguintes aspectos:

• O tipo de relacionamento nos grupos informais está intrinsecamente

ligado à organização das tarefas que eles executam;

• Uma direção central pode dar instruções sobre os objetivos mas não

deve limitar a criatividade do grupo para alcançá-los;

• Apesar de haver algumas funções hierárquicas definidas, todas devem

agir como participantes do grupo, independentemente de sua posição

formal na estrutura organizacional;

• O indivíduo não se anula com o trabalho em grupo. Pelo contrário, o

conhecimento obtido pelo grupo ajuda-o a crescer;

• O grupo oferece condições para que cada participante mostre sua

individualidade pois, apesar de suas limitações, o indivíduo sempre tem

alguma experiência que pode ser compartilhada pelo grupo.

RELACIONAMENTO INTERNO - A principal preocupação do líder, enquanto

dirigente, sempre estará voltada para aspectos do relacionamento humano. A

administração, quanto mais evolui, mais se configura como um processo
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eminentemente social. Neste contexto, é fundamental o bom relacionamento

interno para que os objetivos do grupo sejam atingidos.

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS - Conflito, segundo Bernardes (1984, p.58-

60), é o desentendimento quanto a interesses, metas ou meios para alcançá-las.

Em Sociologia o termo tem a conotação de luta (a guerra é um conflito armado),

enquanto em Psicologia tem o significado de entrechoque de desejos díspares ou

em desacordo com a realidade. Os conflitos também têm aspectos positivos.

Bem administrados, os conflitos geram posturas reflexivas e críticas.

Uma efetiva administração de conflitos requer do dirigente sensibilidade

para percebê-los, abertura para discuti-los, equilíbrio e conhecimento de

administração para controlá-los e bom senso e determinação para resolvê-los.

4) CONTROLE

Controlar é a função presente em todas as partes do processo

administrativo que mede e avalia os resultados da ação empresarial, iniciada com

o planejamento e continuada pela organização e pela direção. O sucesso ou

fracasso das ações para atingir os objetivos projetados é determinado em função

das metas alcançadas. O acompanhamento e avaliação da ação durante sua

realização permite pronta correção para assegurar a obtenção de resultados de

acordo com os planos traçados. Neste contexto, o tempo é um recurso escasso e

portanto deve ser controlado para que permita produzir os melhores resultados.

O administrador exerce esta função gerencial em todo o processo

administrativo. Para o adequado controle é necessário o estabelecimento de

padrões que possam ser comparados com os resultados obtidos, após o

acompanhamento e mensuração do desempenho, de forma a adotar ações
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corretivas. É importante que o benefício proporcionado pelo controle supere seus

custos, inclusive na administração do tempo.

Para o controle ser eficiente é necessário colocá-lo em sua devida

dimensão. É um erro muito comum utilizar o controle unicamente como forma

coercitiva de exercer o poder. Essa situação deve ser evitada pelo administrador,

sob pena de comprometer toda sua capacidade gerencial.

ESTABELECIMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (Padrões De

Controle) - Padrões são balizadores a serem observados na busca dos objetivos

e metas e se apresentam a nível de execução administrativa ou operacional. O

padrão desejável é tangível, de preferência numérico - para que possa dar maior

exatidão às comparações -, e com alto grau de realismo no seu estabelecimento.

Vale ressaltar que o envolvimento daqueles que realizam o trabalho a ser

controlado contribui substancialmente para o aprimoramento das metas e torna as

pessoas conscientes da responsabilidade que deverão assumir.

ACOMPANHAMENTO E MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO - Os critérios para

medição do desempenho devem estar perfeitamente definidos e em total

harmonia com os padrões de controle estabelecidos. Caso contrário podem gerar

distorções que conduzem a interpretações equivocadas sobre o desempenho ou

mesmo sobre os padrões antes estabelecidos.

Nas empresas de serviços os resultados são mais difíceis de medir do que

na indústria. A dificuldade é função direta das atividades desenvolvidas, que

exigem certo nível de criatividade e sofrem ampla variedade de influências e têm

variada gama de procedimentos, ainda que burocráticos.

COMPARAÇÃO: PADRÃO X RESULTADOS OBTIDOS - Definidos os

indicadores de desempenho e os critérios para sua aferição é necessário definir o
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nível de tolerância ao erro. Em alguns processos o erro é intolerável. Em outros

é aceitável dentro de determinados limites. A atenção do administrador deve

estar voltada para os erros fora dos limites ou aqueles intoleráveis. Quando

ocorrerem tais desvios adotam-se ações corretivas.

AÇÕES CORRETIVAS - Permitem fazer com que as atividades caminhem de

acordo com o que foi determinado. Se necessário, devem ser reavaliadas e

revisadas as funções administrativas de planejamento, organização, direção e

controle. Pois a essência da ação corretiva é efetivamente corrigir os desvios em

relação ao padrão e reduzi-los ou eliminá-los, a fim de que o trabalho possa

continuar.

ADMINISTRAÇÃO (Controle) DO TEMPO - Tempo é um recurso limitado,

inelástico. Stalk e Hout (1992) consideram que a adequada administração do

tempo aumenta a produtividade da empresa e, simultaneamente, reduz custos e

permite cobrar mais caro pelos serviços prestados.

O indivíduo deve considerar três grandes grupos consumidores de tempo:

1) o exigido para execução das tarefas; 2) o exigido pelos clientes, superiores e

colegas; e 3) o necessário para o próprio aperfeiçoamento. É fundamental que

haja equilíbrio entre eles. Para melhor estruturação do tempo, deve-se considerar

os benefícios de manter-se os serviços em dia, ausência de pressão e ausência

de desgastes.

O controle empresarial sobre o fator tempo pode ser uma vantagem

competitiva. Ainda segundo Stalk e Hout (1992) "o tempo é a arma secreta do

mundo dos negócios". A entrega antecipada de um produto em relação ao

prazo esperado realça as vantagens que o fornecedor tem a seu favor, como a

qualidade do produto e o preço cobrado.
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Uma empresa baseada no tempo tem as seguintes características: 1)

aproxima-se dos clientes, aumentado a dependência deles em relação aos seus

produtos; 2) consegue atrair e manter os clientes mais interessantes; 3)

estabelece o ritmo de inovação em seu setor de atuação; 4) cresce mais

rapidamente que os concorrentes; e 5) é mais lucrativa que os concorrentes,

porque pode estabelecer preços maiores.

Stalk e Hout (1992) realçam que as empresas baseados no tempo (time-

based) têm seu sistema de produção duas ou três vezes mais flexível e ágil do

que a concorrência, possuem uma estratégia para surpreender os concorrentes e

avaliam permanentemente o quanto os clientes ganham de tempo e flexibilidade e

quanto estariam dispostos a pagar a mais. Atendendo às necessidades de seus

clientes tempestivamente podem cobrar mais pelos produtos entregues.

5) CLIMA ORGANIZACIONAL

O clima organizacional de uma empresa reflete as condições de trabalho

de seus empregados relacionadas com a organização. É o reflexo da qualidade

da política de capital humano das empresas. Resulta do modo como a empresa

conduz as relações interpessoais no trabalho de forma a conseguir o melhor das

funções gerenciais de planejamento, organização, direção e controle. São

aspectos importantes do clima organizacional as perspectivas de carreira, a

remuneração, o leque de incentivos para atração e manutenção de talentos, as

condições físicas de trabalho e as oportunidades de treinamento e

desenvolvimento, que resultam no orgulho do trabalho e da empresa que sentem

seus funcionários.

Capital humano é a forma moderna de se reconhecer o valor dos recursos

humanos de outras épocas. A terminologia recursos humanos refletia uma visão
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utilitarista do ser humano. Os empregados eram equiparados a seres inertes

como os recursos materiais e financeiros da empresa.

Não existe empresa perfeita para se trabalhar. As condições de trabalho

oferecidas por uma determinada empresa podem não ser adequadas às

características psicológicas dos seus empregados. Essa situação é geradora de

um péssimo clima organizacional. As empresas tem personalidade própria e nem

todos os empregados se adaptam a ela. Segundo Maria Amalia Bernardi44, "Não

há nada que pese mais para a satisfação e realização dos funcionários que

a certeza de estarem sendo vistos, valorizados e estimulados".

PERSPECTIVAS DE CARREIRA - É a possibilidade de ascensão

funcional que permite a realização profissional dos empregados. Os empregados

valorizam as empresas que oferecem oportunidades de carreira para a maioria de

seus funcionários e não para apenas um restrito grupo de privilegiados. As que

têm planos estruturados de carreira, baseado na meritocracia, e que permitem

exposição internacional, com a participação em projetos no exterior, têm melhor

capacidade de atrair e reter talentos.

A atividade de recrutamento e seleção dentro das empresas é da maior

responsabilidade. Não se espera selecionar pessoas que preencham vagas mas

que, por suas potencialidades, sejam capazes de alçar posições de destaque na

carreira. Algumas empresas, principalmente multinacionais de origem norte-

americana, têm adotado a afirmação positiva, na hora da contratação. Para isso

são reservados postos de trabalho para mulheres, deficiente físicos e mentais, e

integrantes de minorias raciais, étnicas e religiosas. Com isso buscam essas

empresas desenvolver uma pluralidade que permita sua perpetuidade.

Em edição do Guia das Melhores Empresas do Brasil Para Você Trabalhar, suplemento da

edição 647 da Revista Exame, da Editora Abril, pág.8. De mesma autoria, ver matéria "Lar, Doce

Escritório", publicada na edição de 15 de janeiro de 1997 da revista Exame.
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As empresas que possibilitam chances reais de ascensão funcional,

seja através de crescimento vertical, de crescimento horizontal ou de carreira em

Y45, são as mais estimulantes para os potenciais candidatos.

Nem só de admissões vive o empregado. A demissão da empresa é uma

preocupação constante. Muitas empresas se comprometem a não demitir em

massa seus empregados, enquanto outras oferecem pacotes de benefícios para

os funcionários demissionários, quando isso for necessário. Algumas dessas

vantagens são a possibilidade de sacar até 100% das cotas do fundo de

previdência privada custeadas pela empresa e a contratação de firmas de

outplacement (reaiocação de empregados em outras empresas). Não resolve o

problema dos empregados demitidos, mas ameniza.

Algumas empresas mantêm políticas de recontratação de ex-

funcionários que foram demitidos por necessidades conjunturais ou que pediram

demissão espontaneamente.

ORGULHO DO TRABALHO E DA EMPRESA - É a satisfação que têm os

empregados por trabalharem em uma empresa sólida financeiramente, que

está em expansão e é receptiva a novas idéias de produtos e de gestão.

Também é motivo de orgulho a empresa que tem um nome forte e respeitado

no mercado e possui marcas fortes e reconhecidas. A forma como a empresa

gerencia seus recursos gera confiança em seus empregados. Eles confiam

também que a empresa não encerrará suas atividades a qualquer momento e

45 A carreira em Y é muito utilizada em empresas de alta tecnologia. Neste modelo de carreira, em

um determinado momento da sua carreira o profissional o empregado se depara com a

necessidade de optar por uma das duas opções oferecidas. Ou segue a opção administrativa,

assumindo funções gerenciais, ou a opção científica, exclusivamente técnica. No

desenvolvimento da carreira, a remuneração é similar nas duas opções. No entanto, os cargos

diretivos (presidência e diretorias) são exclusivos para aqueles que optaram pela carreira

gerencial.
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que podem ter tranqüilidade com relação ao recebimento de seus salários ao final

do mês, para fazerem frente aos seus compromissos.

Em empresas que dão orgulho a seus empregados, as relações de

trabalho são transparentes e a comunicação entre subordinados e chefias é

incentivada. Para resolver problemas internos de relacionamento e sentimentos

de injustiça, empresas modernas utilizam mecanismos formais de "portas

abertas", em que as chefias superiores estão sempre dispostas a ouvir as

ponderações dos reclamantes, e o hot Une, pelo qual se pode reclamar

confidencialmente por meio de uma linha de telefone.

Em empresas que proporcionam prazer por se trabalhar nelas, a

competição interna ocorre de forma saudável e estimulante, o nível de

trabalho é desafiador e o ambiente de trabalho é de camaradagem. O padrão

de desempenho esperado é nivelado por cima e as equipes são estimuladas a se

superarem, sendo reconhecidas formalmente pelo seu desempenho excepcional,

muitas vezes recebendo premiações.

A metodologia de avaliação de desempenho, quando plenamente

conhecida dá certeza aos empregados de que manterão seus empregos se

atenderem as expectativas da empresa. E se o sistema de avaliação utilizado for

o de 360 graus a responsabilidade pela avaliação das equipes se estende a toda

a empresa, chefes e subordinados.

Atividades educativas realizadas fora do ambiente de trabalho, como

lecionar, proferir palestras ou participar de seminários, dentro ou fora da empresa,

são experiências que desenvolvem a intelectualidade dos funcionários. A

utilização dessas aptidões desenvolve a auto-estima nos empregados e dá-lhes

orgulho e respeito pelo seu empregador.
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REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS - Empresas modernas utilizam a

remuneração total para expressar as diversas recompensas concedidas a seus

empregados. Bowditch e Buono (1992, pág.239) relacionam os três elementos

básicos desse "pacote": 1) o pagamento de salários; 2) benefícios, como

recompensas indiretas; e, 3) recompensas não-monetárias, tais como

reconhecimento, condições de trabalho e elogios.

Remuneração é a retribuição das empresas pelo esforço desenvolvido

pelos seus empregados. A remuneração pode ser fixa, variável em função de

resultados obtidos ou um misto das duas. O pagamento costuma ser em espécie

e com o dinheiro o empregado favorecido dá o destino que bem entender. Na

remuneração variável podem estar incluídos Incentivos pagos não com dinheiro

mas com bônus em ações da própria empresa.

Na remuneração variável são normalmente oferecidos um mix de

alternativas de pagamento. Todas vinculadas ao desempenho obtido. Pode ser

a opção de comprar ações da empresa em condições vantajosas. Ou ainda

participar dos lucros da empresa, com distribuição de bônus em dinheiro. A

remuneração variável considerada estimulante para atrair e reter talentos é

aquela que pode atingir até duas vezes a remuneração fixa anual do empregado.

Benefícios são uma forma de remuneração indireta. O empregado não

recebe dinheiro ou quando recebe tem destino certo. Podem ser distribuídos a

todos os empregados ou apenas a um grupo. Alguns benefícios são mais comuns

e extensivos a todos os empregados46. Outros benefícios são mais seletivos e

Entre os benefícios existentes no mercado listamos: planos de saúde (médico, odontológico e

psicológico), inclusive para tratamentos homeopático, de acupuntura, psiquiátrico, antitabagismo,

e de dependência química - drogas/alcoolismo, e seguros de vida para funcionários, cônjuges e

dependentes. Planos de aposentadoria e auxílios para aquisição de medicamentos, óculos,

próteses e aparelhos ortopédicos. Também são benefícios comuns os auxílios para creche,

alimentação/refeição e transporte.
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oferecidos apenas a determinados grupos de empregados (muitas vezes,

presidentes, diretores e gerentes)47.

Os programas de incentivos são uma forma de remuneração variável

atrelada a resultados obtidos pelos funcionários, cujo pagamento não se dá em

espécie. São distribuídos prêmios aos funcionários (viagens ao exterior e

automóveis, entre outros) sempre de forma diferenciada.

O incentivo a novas idéias, com premiação das aproveitadas, é um

estímulo extra para que os funcionários desenvolvam auto-estima. Ao mesmo

tempo permite que a empresa melhore suas atividades. Algumas empresas

premiam em dinheiro todas as idéias que resultem em pequenas melhorias,

pagando o prêmio imediatamente após a apresentação da sugestão.

De modo geral, as empresas mais valorizadas pelo capital humano são

aquelas que oferecem um bom pacote de remuneração. Pagam salários acima

da média do mercado, oferecem oportunidades de ganhos extras relevantes com

programas de remuneração variável e têm um conjunto de benefícios amplo,

facilmente compreensível e de valor econômico expressivo. E que, finalmente,

sabem adequar benefícios e incentivos às necessidades e anseios das pessoas.

AMBIENTE FÍSICO E DEDICAÇÃO AO TRABALHO - O empregado deve

ter condições de trabalho adequadas para que possa se concentrar em suas

tarefas. Como os empregados são integrantes de sua comunidade, não é

possível esperar deles desempenho dentro da empresa dissociado de sua vida

47 Como exemplos destes benefícios seletivos citamos: financiamento para aquisição da casa

própria, aluguel de automóveis e outros bens para pagamento parcelado. Reembolso das

despesas com babá durante os primeiros meses de vida do bebê e da escola dos filhos nos

níveis escolares básicos e secundários e o custeio de seu material escolar. Em algumas

empresas esse benefício se estende até a faculdade. Outros benefícios: compras de

supermercado, passagens aéreas para a família (no caso de empregados expatriados),

mensalidades de clubes esportivos e de lazer e o supra-sumo dos benefícios: cartão de crédito

com gastos livres.
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fora dela. Assim, para que tenham bom desempenho profissional é necessário

que os empregados tenham tranqüilidade para trabalhar, sem se preocupar com

o cotidiano de suas vidas. É necessário também que as condições físicas do

ambiente de trabalho sejam adequadas para facilitar o desenvolvimento de todo o

seu potencial.

O bem-estar dos funcionários garante sua maior atenção no trabalho.

Pôr isso, empresas preocupadas com o melhor desempenho de seus

funcionários, oferecem-lhes alternativas e soluções para a vida cotidiana48.

Algumas oferecem facilidades de trabalho como a flexibilidade no horário de

expediente e a informalidade dos trajes quando não houver necessidade de rigor

na apresentação. Algumas empresas aboliram os cartões de ponto, as roletas ou

qualquer outro tipo de revista que possa constranger e desestimular os

funcionários. Outras encerram suas atividades administrativas às 13 horas nas

sextas-feiras durante o verão.

Outras empresas oferecem alternativas que facilitam a vida no próprio

local de trabalho. As facilidades mais comuns são os serviços de lanchonete,

restaurante, bar, academia de ginástica e salão de beleza, com profissionais

especializados, locadora de vídeo e lojas de conveniência. Também podem ser

contratados serviços de massagista de shiatsu, engraxate e mensageiro para

serviços particulares fora da empresa.

Algumas empresas se excedem, encantando seus empregados, ao

oferecer-lhes serviços de apoio doméstico a seus funcionários, que mais

4S O banco norte-americano First Tennessee Bank utiliza vários programas para facilitar a vida de

seus funcionários. O resultado prático e imediato da adoção das novas práticas foi a melhora do

clima de trabalho e o banco passou a reter funcionários duas vezes mais que antes e conquistou

7% mais de clientes no varejo. Em dois anos os lucros subiram 55%, o que representou um

ganho adicional de mais de 100 milhões de dólares (revista Exame, de 15/jan/97, p.82-91).
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parecem ficção do que realidade: arrumadeira, faxineira, serviços de lavanderia,

consertos domiciliares49.

O ambiente físico do local de trabalho mais desejado pelos empregados

é aquele que seja adequadamente iluminado, arejado e prazeroso. Deve oferecer

condições para que o empregado possa se concentrar em suas atividades.

Buscando a satisfação no local de trabalho muitas empresas têm permitido

e até incentivado seus empregados a trabalhar em casa. Dessa forma evitam o

estresse das locomoções para o trabalho nas cidades grandes. Ainda que

timidamente, alguma empresas já adotam sistemas de home-office, equipando

seus funcionários com laptops e linhas telefônicas em casa.

Outra opção das empresas tem sido a mudança para locais mais

afastados dos grandes centros urbanos. O resultado é melhor qualidade de

vida para os empregados e menos estresse no trânsito. Como conseqüência

proporcionam maior prazer e satisfação no trabalho.

Recentemente algumas empresas vêm estimulando seus empregados

para que desenvolvam projetos pessoais, concedendo-lhes licença remunerada.

É o período sabático50 em que são desenvolvidos, por exemplo, cursos de

extensão no exterior; projetos beneficentes ou de caridade; viagens planejadas

há muito tempo e não realizadas.

4V Algumas empresas norte-americanas estão bem avançadas neste ponto. A Wilton Connor

Packaging, por exemplo, emprega um encanador e um eletricista só para fazerem pequenos

consertos de graça na casa de seus empregados enquanto trabalham. Na sede da Andersen

Consulting, em Chicago, há um serviço que garante que haverá alguém na casa do funcionário

para receber a visita do técnico de TV ou para ir buscar o carro na oficina (Guia das Melhores

Empresas do Brasil Para Você Trabalhar, suplemento da edição 647 da Revista Exame de

15/jan/97.

5(1 Xerox, American Express, Apple, Intel, Lotus, Hallmark, Natura Cosméticos e muitas outras

empresas no Brasil e no exterior possuem programas oficiais de períodos sabáticos

remunerados para todos os funcionários.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - É a forma de aprimorar o

capital humano, otimizando sua utilização. É o investimento no desenvolvimento

profissional e pessoal dos empregados no local de trabalho ou por meio de

instrução em sala de aula (cursos e seminários). Também significa as inovações

no sistema de trabalho. As pessoas têm muita satisfação e ficam motivadas

quando percebem que a empresa está investindo neles.

A formação básica do empregado é cada vez mais valorizada, muito

em função das qualificações necessárias para operar e manter equipamentos

cada dia mais sofisticados. Muitas empresas reembolsam até 100% das

despesas de seus empregados com cursos de segundo grau, nível superior e pós

graduação. Cursos de informática e de línguas, principalmente inglês e espanhol,

também são estimulados.

FATORES BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO E

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Administrar os produtos da empresa numa economia de mercado

globalizado é uma tarefa das mais complexas. Para o sucesso da empreitada

deve ser feito o levantamento das necessidades do consumidor, através de

pesquisas de mercado e outros métodos, e desenvolvido o produto ideal para

satisfazer essas necessidades, com um posicionamento correto e um composto

de marketing adequado. Este composto que determina o produto, seu preço, sua

distribuição e sua propaganda é estruturado de forma a satisfazer as

necessidades dos consumidores. Satisfeito, o consumidor remunerará

adequadamente o fornecedor do produto.
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1) DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

O desenvolvimento de produtos é uma atividade de toda a empresa,

utilizando informações originadas de suas diversas áreas. São utilizadas as

tendências de mercado prospectadas pelo planejamento. As necessidades do

consumidor percebidas pela equipe de vendas. E também as conclusões obtidas

através de pesquisas de mercado. Neste contexto, as informações reunidas

permitem finalmente desenvolver novos produtos através da inovação ou adoção

de novas tecnologias.

NECESSIDADES DO CONSUMIDOR - São determinantes do comportamento do

consumidor, que sofre influências do meio ambiente físico, inovações

tecnológicas, fatores econômicos, políticos e legais. Fornecedores de produtos e

serviços precisam compreender que fatores culturais, sociais, pessoais e

psicológicos influenciam o comportamento de compra do consumidor.

A Chrysler destoa do consenso empresarial, que atribui ao consumidor a

capacidade de determinar conscientemente o que deseja. Para ela o consumidor

é, na melhor das hipóteses, um espelho retrovisor das tendências de mercado.

Eaton51 acredita que "a empresa tem de prestar alguma atenção ao cliente,

mas o grande jogo está em ir além do que ele imagina". Ainda, segundo ele,

se o cliente for perguntado sobre suas necessidades, suas respostas levarão a

conclusões que, no máximo, direcionarão a empresa para onde todos já estão.

Richers (1996) nos chama atenção para o fato de que "pela primeira vez

na História da humanidade, a inovação tecnológica tende a ser mais rápida e

flexível do que a evolução dos desejos do consumidor". Esta realidade não

51 Robert Eaton, presidente executivo da Chrysler, montadora norte-americana de automóveis, em

entrevista à repórter Suzana Naiditch na revista Exame, de 26.03.97, págs. 44-46.
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desobriga a empresa de garantir sua sobrevivência tentando identificar e

antecipar tendências de mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO - São os caminhos por onde nos conduzem as

novidades que aparecem na sociedade e que modificam seu comportamento no

campo social, psicológico e econômico. Essas novidades podem aparecer em

qualquer área das ciências exatas ou comportamentais e repercutem no seio da

sociedade.

O aparecimento do rádio e posteriormente da televisão modificaram hábitos

e atitudes comportamentais. O insucesso para os Estados Unidos de sua atuação

na guerra do Vietnã, o aparecimento do vírus HIV, que provoca a AIDS, e o

primeiro vôo espacial tripulado ao redor da Terra pelo astronauta Yuri Gagarin são

exemplos de outras novidades que tiveram importante repercussão na sociedade,

provocando alterações de seu comportamento.

As tendências de mercado devem ser identificadas com antecipação,

utilizando-se metodologia apropriada, e confirmadas através de pesquisas de

mercado.

PESQUISA DE MERCADO - No desenvolvimento e comercialização de produtos

a pesquisa de mercado, através de uma preparação planejada e organizada, tem

o objetivo de identificar as necessidades do consumidor e obter novos

conhecimentos que facilitem o processo de decisão entre alternativas disponíveis.

Permite ainda compreender o comportamento do consumidor, com o objetivo de

prevê-lo, para ofertar-lhe produtos e serviços que atendam suas necessidades.

Ou seja, confirma tendências de mercado.
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Cheskin (1964, pág.86)52 desenvolveu a tese de que, em condições sociais

e econômicas normais, o comportamento do consumidor em relação a um produto

pode ser prognosticado pois as motivações dos consumidores permanecem

relativamente iguais por longos períodos de tempo.

Segundo Schiffman e Kanuk (1994, pág.20), o estudo sobre o

comportamento do consumidor não está preocupado com quem compra mas com

os motivos por que o consumidor compra, quando, aonde, como e com que

freqüência o faz.

Pôr ser uma área comportamental, no entanto, os resultados obtidos nas

pesquisas de mercado não são 100% científicos, uma vez que envolvem dados

subjetivos, emocionais, atitudinais e de percepção que freqüentemente são

difíceis de medir adequadamente. Reforçando esta dificuldade, Cheskin (1964,

pág.82) afirma que "não se pode prognosticar o comportamento de uma

pessoa perguntando-lhe o que fará ou como agirá em relação a um produto.

Ou ela não sabe o que fará ou julga sabê-lo mas pensa também que não

deve contar".

A pesquisa de mercado utilizada criteriosamente e com questões de

controle são razoavelmente confiáveis para identificar a aceitação pelo

consumidor de novos produtos e inovações.

TECNOLOGIA - é o conjunto dos processos especiais relativos à aplicação dos

conhecimentos científicos a uma determinada arte ou indústria. A tecnologia pode

ser evolutiva ou disruptiva, sendo aplicável tanto a processos, produtos e serviços

quanto a teorias do conhecimento humano nas áreas técnica e social.

■" Cheskin era artista plástico por profissão. O autor desenvolveu pesquisas no campo da

percepção visual de forma e cor. Utilizou testes que permitem um rigoroso controle experimental.
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Tecnologia evolutiva é aquela empregada em um produto com o objetivo de

aperfeiçoá-lo. A inovação tecnológica de recepção colorida da televisão substituiu

a tecnologia de recepção em preto e branco, inovando o produto televisão de

forma evolutiva.

A tecnologia disruptiva rompe com os conceitos preexistentes, os

paradigmas. Um exemplo clássico é a invenção do processo xerográfico. A

xerografia53 é um processo fotográfico que difere da fotografia54 tradicional. A

inovação tecnológica de reprodução xerográfica não encontrou receptividade nas

indústrias fotográficas contemporâneas e foi rejeitada por não se adequar aos

paradigmas da fotografia como era então conhecida. O resultado é conhecido por

todos. Uma indústria de reprodução de documentos que fatura bilhões de dólares

em todo o planeta.

A aceitação pelo consumidor de um produto novo é o resultado de um

processo mental iniciado com o primeiro contato com a inovação e a sua plena

adoção. Cobra (1992, pág. 415) relaciona os estágios55 desse processo em que o

consumidor ajusta essa sua dissonância cognitiva. Muitos lançamentos de

produtos fracassam porque a inovação nem sempre é decodificada pelo

consumidor como uma vantagem ou benefício.

53 A xerografia é um processo fotográfico em que se usa, como sistema fotossensível, uma placa de

metal que, depois de revestida de um semicondutor, se carrega de vários milhares de volts. O

negativo é obtido por meio de pós resinosos, que aderem aos lugares eletricamente carregados.

54 A fotografia é um processo de produzir, pela ação da luz, ou qualquer espécie de energia

radiante, sobre uma superfície sensibilizada, imagens obtidas mediante a utilização de uma

câmara escura.

55 São cinco estágios: 1) Conhecimento - o consumidor toma conhecimento da inovação, mas

necessita de mais informações; 2) Interesse - o consumidor é estimulado a tomar conhecimento

da inovação; 3) Avaliação - o consumidor considera que faria sentido experimentar a inovação;

4) Experimentação - o consumidor experimenta a inovação em pequena escala para avaliar o

seu valor; e 5) Adoção - o consumidor decide tornar-se um usuário regular da inovação.
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2) COMPOSTO DE MARKETING

O composto de marketing é o instrumento que viabiliza a interação da

empresa com o meio ambiente externo através da concepção do produto,

promoção de vendas, preço e distribuição. Marca, embalagem e design estão

relacionados com a concepção do produto. Para distribuir adequadamente os

produtos devem ser analisados os canais de distribuição e o varejo sem loja. A

propaganda, relações públicas, merchandising e a promoção de vendas,

propriamente dita, constituem o composto promocional do produto. Finalmente,

para completar o composto de marketing, temos os aspectos relacionados com a

definição do preço.

PRODUTO - Segundo Cobra (1992, pág.43), os produtos e serviços ofertados têm

que ter qualidade e características que atendam as necessidades do consumidor.

Devem oferecer opções de modelo e estilo e possuir marca bem conceituada. A

embalagem que acondiciona o produto deve estimular o impulso de compra. O

produto tem que estar disponível ao usuário em variados tamanhos, com serviços

e garantias que proporcionem adequados retornos financeiros à organização.

Os produtos são criados através de um processo grande, complexo e

multifuncional que envolve pessoas de toda a empresa e que precisa ser

continuamente aperfeiçoado. No composto do produto têm especial relevância a

marca, a embalagem e o design do produto.

A) MARCA - Define-se marca como um nome, sinal, símbolo, ou uma

combinação de tudo isso, com o objetivo de identificar produtos ou serviços de um

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los de seus concorrentes aos

olhos do consumidor.
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Ao analisar os impactos que têm sofrido as grandes marcas, Kashani

(1996) discorre sobre alguns fundamentos do fortalecimento de marcas. Marca é

muito mais do que simplesmente colocar um nome em um pacote. Através de

uma marca eficiente, o fabricante promete e entrega para o consumidor um valor

superior não encontrado em nenhum outro produto, combatendo dessa forma a

tendência de alguns mercados à commoditização.

A commoditização é um fenômeno que ocorre quando os consumidores

não percebem diferenças entre os produtos ofertados. É resultado da

globalização do mercado, do acirramento da competitividade e do fácil acesso a

novas tecnologias.

Segundo Cristina Pinto56, "é a marca - e não o preço - que proporciona a

diferenciação, que estabelece o valor adicional entre produtos de uma

mesma categoria". Somente uma marca forte pode reduzir a tendência de os

produtos concorrentes igualarem-se rapidamente em um processo de

commoditização. De preferência, essa marca forte deve ser global pois, segundo

Aaker57, "uma marca global sinaliza longevidade e recursos para investir em

pesquisa e desenvolvimento".

Dois fatores explicam o tropeço atuai das grandes marcas no mercado com

a concorrência dos rivais que praticam preços baixos: as mudanças no mercado

e a administração precária das marcas.

O mercado mudou. Conta com consumidores diferentes, maior velocidade

de imitação das inovações e varejistas mais capacitados, com conhecimento do

56 Cristina Carvalho Pinto, presidente da agência de publicidade Young & Rubicam, na seção Idéias

da revista Exame de 27 de outubro de 1993.

57 David Aaker, professor de marketing na Universidade da Califórnia, em Berkeley, citado na

reportagem "made in Brasil?", de autoria do repórter Nelson Blecher, na revista Exame de 26 de

fevereiro de 1997, págs. 66-72.
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comportamento de consumo dos produtos muitas vezes maior que o do próprio

fabricante. O consumidor está mais cético quanto aos benefícios dos produtos de

marca, e mais eclético. E a administração das marcas tem que enfrentar os

desafios destes novos tempos.

Marcas globais que passam para o consumidor um valor superior tendem a

ser mais lembradas, contam com consumidores mais fiéis, são mais bem

protegidas da concorrência e fortalecem o poder de barganha no relacionamento

com os distribuidores, proporcionando maiores lucros para seu proprietário.

B) EMBALAGEM - É parte importante do produto e freqüentemente

contém o rótulo do produto com sua marca. Tem como funções facilitar a

armazenagem; proteger e conservar o produto; ajudar a posicionar ou

reposicionar o produto; facilitar o uso do produto; e ajudar a vender o produto.

A venda do produto é o principal objetivo da embalagem. A embalagem

representa o produto, sendo sua imagem visual. É o seu símbolo, pois o

consumidor julga o produto pela sua embalagem58. Cheskin (1964) considera a

embalagem como parte do composto de marketing. Seria um 5o P (packaging).

Para ele, "embalagem eficiente é aquela aprovada nos testes oculares

(visibilidade, legibilidade, movimentação ocular), de associação e de

preferência".

E como seria a embalagem de um serviço ou de um produto intangível?

Nesses casos, dadas suas características peculiares, a embalagem está

umbilicalmente associada às formas de comunicação para divulgação do

produto/serviço. O consumidor transfere sua percepção da qualidade do produto

5S Cheskin realizou muitas experiências com produtos idênticos mas com embalagens diferentes.

Sistematicamente, os consumidores reconheciam ser um produto melhor que o outro.

Conclusão: por ser a embalagem uma imagem visual do produto, o seu símbolo, o consumidor

não julga o produto, julga a embalagem que o contém.
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para a qualidade da propaganda que o divulga. Neste caso, a propaganda

funciona como "embalagem" do produto, num conceito ampliado. Reflete a

imagem visual do produto.

C) DESIGN - É a qualidade que possui um produto de atrair a atenção do

consumidor em função do conjunto composto pela sua cor, formato da

embalagem, rótulo e tipo de letras. O design permite melhorar o desempenho do

produto, reduzindo simultaneamente os custos de produção. Objetiva também

projetar produtos que sejam fáceis de fabricar. Enfim, diferencia e agrega valor ao

produto, dando-lhe uma grande vantagem competitiva.

PREÇO - Simplificadamente, preço é o volume de dinheiro cobrado por um

produto ou serviço. Ampliando o conceito, Kotler (1993, pág.215) define preço

como sendo "a soma dos valores que os consumidores trocam pelo

benefício de possuir ou fazer uso de um produto ou serviço". O preço é um

dos responsáveis diretos pela receita de vendas da empresa. A definição do

preço deve considerar fatores internos e externos à empresa.

Entre os fatores internos devem ser consideradas as estratégias de preço

em função da diferenciação do produto. Devem ser considerados, ainda, os

objetivos de marketing, as estratégias de diferenciação de produtos, custos e a

estrutura formal para definição de preços.

Entre os fatores externos são relevantes a atuação da concorrência e os

preços por ela praticados, características dos mercados consumidor e fornecedor,

a conjuntura econômica e o grau de regulamentação da atividade.
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PREÇO IDEAL - na ótica do produtor, será sempre o máximo possível, no

ponto de equilíbrio entre o que o consumidor aceita pagar e a concorrência

permite cobrar. Pela ótica do consumidor, o preço ideal será sempre o menor

possível, desde que mantidos os benefícios esperados do produto.

DISTRIBUIÇÃO - É o processo de levar, diretamente ou por intermédio de

terceiros, o produto ou serviço disponível para uso ou consumo do usuário-

consumidor ou industrial, envolvendo logística de armazenagem e transporte de

mercadorias.

A) CANAL DE DISTRIBUIÇÃO - É a utilização de organizações

intermediárias, próprias ou de terceiros, como forma de colocar junto ao mercado

consumidor a produção de bens em geral, quer sejam bens de consumo, bens

industriais ou serviços.

A decisão estratégica de utilizar um ou mais canais de distribuição é muito

importante. Pôr envolver o relacionamento entre empresas interdependentes,

exige cooperação de ambas as partes. A quebra de compromissos pode

comprometer a utilização do canal de distribuição. O desenvolvimento de um

novo canal de distribuição pode consumir tempo e dinheiro em quantidade que o

produtor pode não suportar.

B) VAREJO SEM LOJA - São todas as atividades relacionadas com a

compra e venda de bens ou serviços diretamente para o consumo pessoal, e não

industrial, dos clientes. Não são utilizadas lojas. O varejo sem loja, segundo

Kotler (1993, pág.270), inclui as modalidades de marketing direto, venda por

máquina e venda direta.
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- Marketing Direto é a propaganda em variados tipos de mídia que,

interagindo diretamente com os consumidores, estimulam sua resposta

direta para o ato de comprar.

- Venda por Máquina é toda venda realizada por máquinas operadas

por moedas.

- Venda Direta é a venda porta-a-porta, de escritório-a-escritório ou em

reuniões domésticas.

O varejo sem loja é uma modalidade de distribuição que está em franca

expansão. Pôr isso julgamos ser mais apropriado utilizar uma classificação

própria na qual as vendas diretas são subdivididas em ativas e passivas.

Venda Direta Ativa é toda venda realizada por profissional que procura

o potencial consumidor e o convence dos benefícios que o produto

oferecido tem que satisfazem suas necessidades de consumo. Podem

ser utilizadas técnicas de corpo-a-corpo59 ou de telemarketing. O

marketing de rede é uma variação60.

Venda Direta Passiva é a venda realizada quando o vendedor

aguarda o pedido do cliente, que toma a iniciativa de realizar a

transação após estar plenamente convencido das vantagens dos

benefícios que o produto tem para atender suas necessidades. Podem

ser utilizadas as seguintes técnicas: a) mala-direta; b) catálogo; c)

anúncios de resposta direta veiculados por jornais, revistas, rádio e

televisão61; e d) compra eletrônica por videotexto e Internet62.

59 Técnicas de corpo-a-corpo: porta-a-porta, escritório-a-escritório, reuniões domésticas.

60 Nesta variação de venda direta ativa, o profissional de vendas é simultaneamente o consumidor

do produto. Busca novos vendedores, formando uma rede de vendedores/consumidores em

forma de pirâmide.

61 Quando é utilizado um número de telefone para ligação gratuita (toll free) confunde-se com o

telemarketing, numa versão passiva.
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A Internet é um novo paradigma para os canais de distribuição. Segundo

Don Peppers63, "na Internet quem controla o fluxo das informações é o

próprio consumidor". O marketing direto deixa de invadir a vida das pessoas

que passam elas próprias a determinar o ritmo das informações que recebem,

escolhendo as que lhe são relevantes. Nessa nova realidade, ainda segundo

Peppers, uma reclamação do cliente é uma oportunidade rara de diálogo com o

consumidor.

COMPOSTO PROMOCIONAL - tem como objetivo informar o potencial

consumidor sobre os benefícios que o produto oferece e as qualidades que possui

para satisfazer suas necessidades, além de chamar sua atenção para a variedade

de ofertas, os serviços prestados, seu preço e onde o produto pode ser

encontrado, bem como persuadi-lo a comprar. Para tanto é necessário que o

vendedor utilize uma ou mais ferramentas promocionais: propaganda, relações

públicas, merchandising e promoção de vendas.

A) PROPAGANDA é qualquer forma paga de apresentação impessoal para

promoção de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado64 (Kotler,

1993, pág.288). A propaganda pode afetar a demanda pelo produto, tornando-a

menos elástica, e criar preferências do consumidor pelo produto, dificultando a

entrada de novos concorrentes.

"2 A Internet é um fenômeno recente, um novo paradigma. Com a criação em 1994 da WEB (a

versão comercial da Internet - rede internacional de computadores), passou a aceitar transações

comerciais, podendo ser considerada como um novo canal de distribuição de produtos e serviços

diretamente para o consumidor final.

63 Autor de "Marketing Um a Um", em entrevista a Leonardo Atuch, repórter da revista Exame, em

24 de abril de 1996.

64 Difere da Publicidade por esta criar demanda para o produto através de rádio, televisão e outros

meios mas sem ser possível, neste caso, identificar com clareza seu patrocinador.
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A propaganda pode ainda desempenhar outros papéis de natureza

informativa, como criar um conceito, informar, favorecer preferências, orientar e

memorizar. Para atingir a mente do consumidor podem ser utilizadas as

seguintes estratégias: criar identificação de marca; criar identificação com o

consumidor; realçar benefícios de produto; e, posicionar o produto.

A cada dia a propaganda está mais sofisticada parecendo-se menos com

propaganda. Existe uma preocupação muito grande dos anunciantes em conferir

autenticidade a suas mensagens, sem parecer que estão "forçando a barra".

Imperceptível, a propaganda pode vir disfarçada num enredo ou script de um

filme, novela ou show65. Transmitidas de forma suave, quase subliminar, as

marcas penetram na mente do consumidor quando ele está mais desprevenido.

Levam vantagem na utilização de propaganda disfarçada as empresas que

investiram na propaganda tradicional de suas marcas para torná-las facilmente

reconhecíveis pelo público-alvo66.

B) RELAÇÕES PÚBLICAS tem como objetivo desenvolver e manter um

relacionamento de confiança com os diversos públicos da empresa, obtido com

publicidade favorável e a construção de uma boa "imagem da empresa",

controlando ou afastando rumores, estórias e eventos desfavoráveis. Os

profissionais de relações públicas utilizam diversas ferramentas como relações

com a imprensa, publicidade do produto, comunicações corporativas, lobbing e

aconselhamentos.

C) MERCHANDISING é o conjunto de operações táticas realizadas nos

pontos de venda para promover o produto ou serviço e estimular sua compra pelo

consumidor.

6Í Este disfarce da propaganda é freqüentemente confundido, sendo classificado indevidamente

como Merchandising.

"" Ver reportagem assinada por Nelson Blecher: "A Propaganda se Disfarça", na revista Exame de

25 de setembro de 1996, págs. 130-134.
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As razões da importância do merchandising resulta da constatação de que

muitas compras são feitas por impulso nos pontos de venda. A conseqüência

subjacente a essa constatação é a necessidade de destacar adequadamente os

produtos em exposição nos pontos de venda, comunicando suas diversas

vantagens ao público-alvo, e não descuidar do seu abastecimento e reposição. O

resultado esperado pelo produtor com a utilização do merchandising é o giro

rápido dos estoques nos pontos de venda.

D) PROMOÇÃO DE VENDA é um conjunto diversificado de ferramentas de

incentivo de curto prazo com o objetivo de estimular a compra ou venda imediata

de um produto ou serviço. Alguns tipos de aplicações de promoção de vendas67:

a) embalagens e folhetos inseridos em embalagens; b) espetáculos e exposições;

c) amostras do produto; d) prêmios; e) cupons de descontos; f) concursos,

sorteios e jogos; g) selos ou vale-brindes; h) display no ponto de venda; e, i)

listas, inclusive telefônicas.

3) POSICIONAMENTO

Posicionamento é a arte de configurar a imagem da empresa e o valor

oferecido do produto em cada segmento de mercado, de forma que os clientes

possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação à

concorrência (Cobra, 1992 - pág.323).

A escolha da estratégia competitiva mais adequada deve considerar o

posicionamento do produto em relação aos produtos concorrentes e suas

vantagens competitivas. O posicionamento vai determinar o composto de

marketing - produto, preço, distribuição e promoção - a ser utilizado.

67 Seleção de acordo com o professor da FGV-SP, Marcos Cobra (1992, págs. 647 a 655).
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Dois autores, Ries e Trout (1995 - reedição), sustentam que o

posicionamento não se dá entre produtos, mas entre as percepções que os

consumidores têm sobre cada um desses produtos. Nessa guerra pela mente do

consumidor e sua percepção sobre produtos e serviços, Ries e Trout (1986),

consideram que os competidores devem estabelecer estratégias de guerra para

conquistar e manter posição de vantagem no terreno conquistado.

FATORES BÁSICOS DO MEIO AMBIENTE EMPRESARIAL

Os fatores críticos de sucesso incontroláveis estão geralmente

relacionados com o meio ambiente empresarial, fora de seu campo de influência.

Embora estes fatores contenham um nível elevado de imponderabilidade, a

empresa pode desenvolver atividades que permitam identificar, acompanhar e

analisar adequadamente os impactos sobre a organização exercidos pelo meio

ambiente empresarial. Para tanto é fundamental que a empresa disponha de uma

equipe bem preparada e com instrumental para identificar e avaliar os impactos

que podem ter estes fatores sobre a empresa. Estes fatores são: a) o grau de

concorrência da indústria; b) o comportamento do consumidor; c) a ação

governamental; d) a economia; e) as mudanças na comunidade; f) as mudanças

no meio ambiente físico.

1) GRAU DE CONCORRÊNCIA DA INDÚSTRIA

A melhor estratégia competitiva a ser utilizada por uma determinada

empresa é função direta da correta análise da indústria onde se insere. O grau de

concorrência de uma indústria depende da interação das cinco forças
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competitivas68: a rivalidade entre os concorrentes na indústria, o poder de

negociação dos consumidores, o poder de negociação dos fornecedores, a

ameaça de produtos ou serviços substitutos e a ameaça de novos estreantes na

indústria. A dinâmica das cinco forças interagindo determina tanto a intensidade

da concorrência na indústria quanto a sua rentabilidade. O poder relativo de cada

uma das forças competitivas atua de forma a comprimir a lucratividade das

demais forças em benefício próprio. Verificamos neste trabalho que a indústria de

fundos está em expansão, ao mesmo tempo que se concentra em poucos

grandes competidores. (A análise mais detalhada sobre a indústria de fundos de

investimento foi vista na 1a parte deste trabalho - p.15 a 42).

CONCORRENTES são todos os integrantes de uma indústria que oferecem para

consumo uma determinada categoria de produtos ou serviços. Podem manter

variados níveis de rivalidade em conseqüência de fatores estruturais. O

acompanhamento dos movimentos da concorrência possibilita a preparação com

antecedência de ações defensivas ou de retaliação imediata em caso de

necessidade.

CONSUMIDORES são o alvo de toda a indústria. A sua quantidade e influência

no ato de comprar é um dos fatores determinantes de lucratividade da indústria69.

A forma como a empresa se relaciona com seus consumidores é condição

fundamental para sua permanência no mercado.

FORNECEDORES entregam bens e serviços, insumos necessários à produção

da indústria. O relacionamento ideal com fornecedores é o de parceria, em que

ambas as partes ganham.

! Nesta análise está sendo considerado o Modelo Avaliação de Indústria, de Michael Porter,

enunciado em seu livro "Estratégia Competitiva: Técnicas Para Análise da Indústria e da

Concorrência", de 1986.

O comportamento do consumidor é um fator de sucesso mais complexo e que será melhor

descrito na próxima seção.
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PRODUTOS SUBSTITUTOS são todos os produtos alternativos aos produtos

ofertados por uma indústria. Podem já existir ou têm o potencial de desempenhar

a mesma função do produto da indústria. A cada modificação do cenário sócio-

econômico ou inovação de produtos substitutos devem ser realizadas avaliações

dos impactos sobre a indústria em questão.

NOVOS ESTREANTES são todos aqueles que potencialmente podem ingressar

na indústria motivados por sua rentabilidade e que são mais ou menos

ameaçadores para os concorrentes já estabelecidos, em função da existência de

barreiras de entrada e de saída, da retaliação esperada e/ou preço de entrada

dissuasivo.

2) COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O comportamento do consumidor é o reflexo de um conjunto de estímulos

intrínsecos e externos ao indivíduo presentes nele enquanto cidadão integrado à

sua sociedade. É fruto de seu meio ambiente: físico, social, político e econômico.

Seu comportamento não necessariamente é racional e utilitarista, numa visão

estritamente econômica. Componentes emocionais provocam reações que

extrapolam a racionalidade do consumidor. Em conjunto, os componentes

racional e emocional determinam suas ações de compra do produto ou serviço

ofertado. Pôr esse motivo sofre influências externas de todas as formas de

comunicação, principalmente as utilizadas pelos meios de comunicação, que dão

credibilidade aos assuntos divulgados.

O perfil do consumidor na sociedade é resultado de sua inserção no mundo

moderno. Já dizia Nicósia (1970) que "o consumidor exerce um papel crítico

em todo o sistema social e sua importância cresce à medida que sua

sociedade evolui para a prosperidade". Advindo daí a importância atribuída por
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muitas áreas do conhecimento como as ciências comportamentais, a economia e

o marketing, que ao longo do tempo vêm aprimorando seus conceitos sobre tão

instigante assunto.

No campo da economia, Simonsen (1977) nos remete à teoria tradicional

do comportamento do consumidor, baseada na hipótese de que os indivíduos

distribuem racionalmente suas despesas dentro de suas limitações orçamentárias

de modo a delas extrair o máximo de satisfação.

A racionalidade do consumidor e sua escala de preferências são

questionáveis. "É preciso indagar, em cada caso," nos provoca Simonsen, "se

as preferências do consumidor não mudam e convém lembrar que ainda não

existe uma teoria amplamente satisfatória quanto aos determinantes dessa

mudança".

As ciências comportamentais estudam o consumidor pelo aspecto de suas

reações, sejam elas racionais ou irracionais. O que conflige em parte com a

tradicional teoria econômica. Pôr essa ótica, o consumidor está sujeito a

estímulos externos e internos que provocam uma instabilidade cognitiva ou que

criam um estado de ansiedade e tensão. Para recuperar seu equilíbrio original, o

consumidor reagirá de forma racional ou irracional, conforme o caso, de forma a

satisfazer suas necessidades. Em se tratando de mercado, a tensão latente

transforma-se em ação de compra do produto/serviço ofertado.

Para o marketing, o conhecimento sobre a dualidade racional/irracional

convivendo no mesmo consumidor tem tido, como nos demais campos do

conhecimento humano, uma evolução acentuada e, de certa forma,

surpreendente. Estas mudanças nas relações de consumo desembocaram no

moderno conceito de marketing, em que o consumidor e seus desejos são o

motivo único e primordial para toda a atividade empresarial.
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Propostas mais recentes, como a apresentada porZemke (1991), mostram-

nos ser fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa a manutenção de

estratégias de marketing voltadas para um atendimento diferenciado ao cliente. E

fica claro entender o porquê dessa motivação empresarial.

Satisfazer as necessidades de consumo dos clientes é o objetivo maior da

empresa (visão de marketing), que sabe que o consumidor procurará otimizar

seus recursos para satisfazer ao máximo essas mesmas necessidades (visão da

economia) mas não poupará dinheiro ou recursos para adquirir produtos/serviços

que lhe ofereçam um atendimento diferenciado (responsável, com qualidade e

personalizado). São as reações racionais e irracionais subjacentes ao

atendimento especial (visão das ciências comportamentais) que resultam em

melhores resultados financeiros e lucros para a empresa.

3) AÇÃO GOVERNAMENTAL

O governo é a representação da sociedade, de seus anseios, interesses e

necessidades. A política partidária define a proposta de um programa de

governo. O programa de governo implementado pela atuação dos representantes

do povo no Parlamento onde são legislados os interesses da sociedade.

Interesses opostos confrontam-se no Congresso.

Os governos legislam de forma abrangente, para toda a sociedade. As

repartições públicas, por sua vez, legislam para a sociedade na sua área de

competência. Em sociedades democraticamente amadurecidas, os governantes

se utilizam do accountability para prestar contas à sociedade que representam de

sua responsabilidade sobre suas ações à frente de uma representação pública,

quer seja no governo, no congresso, numa repartição pública ou numa escola de

bairro. Em sociedades mais fechadas isso não acontece.
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Assim, é de se concluir que o produto da regulamentação produzido pelos

várias esferas do governo é fruto da sociedade que representam. Tanto podem

conter intenções legítimas de atender os interesses da sociedade, como podem

atender exclusivamente interesses particulares e cartoriais. Pode tanto ser um

ônus insuportável quanto, pelo contrário, beneficiar a empresa.

Algumas organizações conseguem transformar a ação governamental em

um fator crítico incontrolável trabalhando a seu favor. Podem tirar proveito da

situação realizando lobby70 junto ao Legislativo e Executivo. Ou utilizando-se do

conhecimento sobre as normas processuais do poder judiciário, para impor

barreiras de entrada na indústria, desestimulando o ingresso de novos

concorrentes. Essa capacidade empresarial, não operacional, pode ser uma

grande vantagem competitiva.

4) IMPACTOS ECONÔMICOS

O cenário macroeconômico brasileiro, entre os anos de 1980 até o início do

governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi repleto de surpresas.

Mudanças estruturais importantes se confundiram com variações conjunturais,

com reflexos nefastos para a competitividade das empresas nacionais. O

resultado foi o desenvolvimento de mecanismos de defesa no corpo empresarial

brasileiro. Neste período as empresas ganharam agilidade para responder às

mudanças conjunturais e não se planejaram estrategicamente para as mudanças

estruturais que ocorreram no Brasil. Ficaram imobilizadas diante das mudanças

estruturais que ocorriam no mundo dos negócios, com graves conseqüências

empresariais.

7" Lobby é o exercício da atividade de convencimento de parlamentares sobre o acerto das idéias

defendidas por seu patrocinador, realizado por pessoas ou escritórios.
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MUDANÇAS ESTRUTURAIS - existem impactos na economia que só são

percebidos quando se comparam períodos de tempo relativamente grandes71.

Mudanças gradativas vão ocorrendo ao longo do tempo. Algumas delas, quase

imperceptíveis no dia-a-dia, interferem no desempenho de longo prazo das

empresas. São as tendências sócio-econômicas identificadas na atividade

empresarial de planejamento estratégico e que formam o cenário de

macroambiente em que se insere a empresa.

No Brasil podem ser observadas mudanças estruturais decorrentes da

globalização da economia, onde as empresas pensam globalmente e agem

localmente; o fim do modelo desenvolvimentista brasileiro do estado empresário;

o fim do planejamento estatal centralizado comum aos países socialistas do bloco

soviético, enquanto modelo econômico; a redução do ritmo de crescimento

populacional brasileiro e o aumento de sua expectativa de vida. A organização

que desejar manter vantagens competitivas sobre seus concorrentes tem que

possuir mecanismos internos com bastante sensibilidade para identificar essas

mudanças estruturais. Sem isso deixa de enxergar o presente, comprometendo o

futuro.

MUDANÇAS CONJUNTURAIS provocam alterações imediatas na vida

empresarial, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, com a mais variada

intensidade, e exigem resposta rápida da empresa. Ocorrem com freqüência e

nem sempre são facilmente perceptíveis. Mudanças conjunturais podem indicar

uma tendência de mudança estrutural em curso.

O Brasil sofreu impactos conjunturais de planos econômicos nos últimos

anos72 que modificaram a forma de atuação das empresas brasileiras. Em face da

71 Intervalos de tempo de um ano, no mínimo.

72 Só de 1986 a 1994 (8 anos) foram seis planos econômicos: Cruzado, Bresser, Verão, Collor I,

Collor II e Real.
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necessidade de sobrevivência, as empresas passaram a agir com imediatismo, de

forma reativa, utilizando um planejamento exclusivamente operacional e de curto

prazo. É o seu lado positivo, pois as empresas têm que estar preparadas para

reagir rapidamente às mudanças conjunturais. Enxergar exclusivamente o curto

prazo, no entanto, tem aspectos negativos, pois as organizações ficam míopes,

deixando de vislumbrar um horizonte maior de tempo.

5) SOCIEDADE ORGANIZADA

Mesmo sem participar dos negócios da empresa, a sociedade organizada

exerce influências sobre seu destino. Para ser bem sucedida, a empresa precisa

identificar e dar a devida atenção aos agentes mais importantes da sociedade

organizada. Estes organismos sociais são formadores de opinião e têm meios de

exercer, cada um a seu modo, influência sobre o restante da sociedade.

Para desenvolver suas atividades, a empresa deve utilizar profissionais

especializados, formados em relações públicas, para manter um relacionamento

cordial com estes organismos sociais, de forma a evitar e reduzir mal-entendidos

e favorecer as posições defendidas pela empresa.

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, como imprensa, rádio e televisão, são

instrumentos que a sociedade moderna utiliza para divulgar notícias, idéias e

opiniões de interesse geral. Têm papel importante para a comunicação entre a

empresa e seu público-alvo. Através da propaganda paga pela empresa ou da

publicidade73, os meios de comunicação exercem papel relevante na fixação de

produtos e serviços na mente do consumidor e na formação de conceitos na

sociedade sobre os produtos ofertados.

1 A publicidade é uma forma gratuita de divulgação de notícias ou informações sobre a empresa ou

o produto produzido. Para isso tem importância crucial a função de relações públicas.
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É de fundamental importância tanto a utilização da comunicação

relacionada com produtos quanto a relacionada com a função de relações

públicas entre a empresa e a comunidade onde está inserida. Já nos alertava

Kotler (1986) que "as empresas são profundamente sensíveis à função

desempenhada pela imprensa, naquilo que afeta sua capacidade de realizar

seus objetivos de marketing", com um "impacto potencial sobre a

prosperidade da empresa".

Avalia-se o sucesso de relações públicas da empresa pela quantidade,

qualidade e tempestividade das informações que são veiculadas nos meios de

comunicação como resultado do esforço desenvolvido nessa atividade.

RELAÇÕES SINDICAIS - O sindicalismo é um movimento permanente de

assalariados que se propõe defender ou melhorar as condições do contrato de

trabalho. É um fenômeno tipicamente relacionado com o surgimento da classe

dos trabalhadores assalariados, aparecido com o advento do capitalismo. As

relações sindicais serão tanto mais profícuas quanto melhores forem as condições

de trabalho dos empregados da empresa. O clima organizacional favorável

possibilita alavancar resultados para a organização, não sendo desejável um

confronto com os sindicatos.

ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - Os sindicatos patronais são sociedades sem fins

lucrativos constituídas por empresas com atividades similares, com objetivos bem

definidos: defender os interesses comuns a seus associados junto à sociedade

em geral e ao governo em particular. A influência de uma empresa sobre uma

associação de classe à qual está associada mede-se pela quantidade e posições

ocupadas por seus empregados dirigentes na hierarquia da associação.

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA são associações de pessoas, sem fins

lucrativos, constituídas com o objetivo de defender uma causa de interesse
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comum aos seus integrantes. Podem ser organizações populares como as

associações de moradores (de bairro), as cooperativas de produtores ou ter

outros formatos74. Pôr seu caráter voluntário, têm a característica de influenciar

fortemente a opinião pública, mobilizando a sociedade para a causa que

defendem. Podem ter sede própria ou utilizar-se de espaços comunitários, como

escolas da rede pública, quadras de ensaio de escolas de samba, clubes sociais e

desportivos.

Como exemplo da pressão da sociedade civil organizada temos a defesa

dos direitos do consumidor, no Brasil. Essa causa tem sido aglutinadora de

pessoas (consumidores) ao defender seus interesses. A defesa do consumidor

também tem exercido importante papel influenciador das ações mercadológicas

nas empresas e da legislação comercial. Outro exemplo de importância

reconhecida teve a Campanha Contra a Fome e Pela Cidadania como

catalisadora de toda uma angústia existente na sociedade: o atendimento

emergencial aos desassistidos75. Uma empresa pode sofrer danos irreparáveis à

sua imagem se não estiver atenta às demandas da sociedade civil organizada.

INVESTIDORES é o conjunto de pessoas físicas e jurídicas que aportam recursos

financeiros a um empreendimento com o objetivo de obter retorno do capital a

médio/longo prazo. Podem fazer-se representar nas Diretorias, Conselhos de

Administração e Fiscal das organizações. Nas empresas de capital aberto, com

ações cotadas em bolsa de valores, sua confiança em relação à empresa pode

ser medida pela cotação de suas ações.

74 Podem assumir a forma de igrejas e clubes de serviço (Lions, Rotary, etc), sociedades

filantrópicas, movimentos educacionais (escotismo, bandeirantismo, etc) e outros tipos de

organizações não governamentais, comumente conhecidas por sua sigla: ONG. Existem

ONGs antigas e famosas internacionalmente, como a Cruz Vermelha, Green Peace e Anistia

Internacional.

75 A campanha foi iniciada em 1993 e coordenada pelo IBASE-Instituto Brasileiro de Pesquisa Social

e Econômica, logo seguida por voluntários que formaram comitês por todo o País. Os resultados

alcançados foram muitos. O principal deles: desenvolver a consciência crítica da sociedade e

tirá-la de seu imobilismo diante dos problemas brasileiros.
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6) MEIO AMBIENTE FÍSICO

A consciência social sobre os impactos negativos impostos ao meio

ambiente físico produzido pelo uso irracional dos recursos naturais tem provocado

mudanças comportamentais de grande influência sobre o conjunto empresarial

brasileiro. A forma como a empresa utiliza os insumos naturais no seu processo

de transformação passou a ser fator crítico de sucesso empresarial a partir da

necessidade de certificação da ISO 14000 como passaporte de ingresso de

produtos estrangeiros para países preocupados com a qualidade do meio

ambiente físico do planeta Terra.

A norma ISO 14000, da International Standars Organization, é uma

certificação da gestão de sistemas ambientais conhecida como Selo Verde.

Garante que a empresa certificada mantém um processo que não agride o meio

ambiente físico. Sua obtenção garante acesso a mercados mais conscientes em

relação ao problema da deterioração do meio ambiente do planeta. Sua exigência

constitui-se como uma barreira não alfandegária à importação de produtos

estrangeiros.

A regulamentação governamental sobre a utilização de insumos naturais e

sobre a devolução de resíduos ao meio ambiente tem sido gradativamente mais

exigente, alterando a planilha de custos das empresas. Repassar estes custos

para o consumidor é a solução mais fácil. No entanto, isso pode não ser possível.

Neste caso é bom a empresa estar muito atenta pois seu negócio pode estar

irremediavelmente comprometido. Concorrentes melhor capacitados, com custos

menores, produtos substitutos mais baratos e com menores impactos ambientais

podem conquistar parcela importante de clientes.

107



A preservação das condições do meio ambiente físico diminuem as

dificuldades para as empresas desenvolverem suas atividades. Um ambiente

físico inóspito afugenta os empregados com mais empregabilidade. Para mantê-

los é necessário aumentar sua remuneração. Mudanças climáticas interferem no

desempenho da empresa. Uma seca violenta ou um período de enchentes pode

dificultar ou paralisar a empresa por diversos motivos, todos causando prejuízos

consideráveis.

MODELO TEÓRICO PARA DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS FATORES

CRÍTICOS DE SUCESSO

Para identificar os fatores críticos que determinam o sucesso empresarial,

construímos o Quadro 10. Este quadro forma o arcabouço teórico deste trabalho

e relaciona os fatores críticos para obtenção de sucesso na atividade empresarial.

É apresentado sinteticamente e foi desenvolvido especialmente para este trabalho

com base no conhecimento acumulado na leitura de textos técnicos das áreas de

ciências humanas. Não se propõe a esgotar o assunto. Apenas a orientar o

estudo dos fatores críticos de sucesso, agrupando-os de forma lógica. Em suma,

o quadro dos fatores críticos de sucesso se propõe a organizar o pensamento do

estudioso para uma análise criteriosa e consistente da atividade empresarial.
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Quadrai O - Fatores Críticos de Sucesso

GERAIS

BÁSICOS

CONTROLÁVEIS

Gestão Empresarial

Qualidade

Inovação

Planejamento

Análise do meio ambiente

empresarial.

Planejamento estratégico.

Planejamento operacional.

Aspectos críticos

Orqanizacão

Estrutura organizacional

Treinamento e capacitação

Geração e transmissão do

conhecimento

Poder

Autoridade e responsabilidade

Centralização e descentralização

Disfunções estruturais

Reorganização

Direção

Motivação

Liderança

Comunicação

Trabalho individual e grupai

Relacionamento interno

Administração de conflitos

Controle

Padrões de controle

Acompanhamento e mensuração de

desempenho

Comparação: padrão x resultados

obtidos

Ações corretivas

Administração (controle) do tempo

Clima Orqanizacional

Perspectivas de Carreira

Orgulho do trabalho e da empresa

Remuneração e benefícios

Ambiente físico

- Treinamento e desenvolvimento

Desenvolvimento e

comercialização de

produtos

Desenvolvimento de

Produtos

Necessidades do

consumidor

Tendências de mercado

Pesquisa de mercado

Tecnologia

Composto de Marketinq

Produto

Marca

Embalagem

Design

Preço

Preço Ideal

Distribuição

Canal de Distribuição

Varejo sem Loja

Composto Promocional

Propaganda

Relações Públicas

Merchandising

Promoção de Vendas

Posicionamento

INCONTROLAVEIS

Meio ambiente

empresarial

Imponderável

Componentes estruturais da

indústria

Concorrentes

Consumidores

Fornecedores

Produtos Substitutos

Novos Estreantes

Comportamento do

Consumidor

Ação Governamental

Impactos Econômicos

Mudanças Estruturais

Mudanças Conjunturais

Sociedade Orqanizada

Veículos de Comunicação

Relações Sindicais

Associações de Classe

Sociedade Civil

Organizada

Investidores

Meio Ambiente Físico

Fontes: adaptado pelo autor.
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3a PARTE - HISTÓRIA DO LANÇAMENTO

Na reunião ordinária do CMN-Conselho Monetário Nacional, em 20.07.95,

entre as deliberações do dia, uma resultou na Resolução CMN n° 2183, de

21.07.95, que alterou substancialmente as regras de atuação dos fundos de

investimento brasileiros. O principal objetivo das mudanças foi o de alongar os

prazos dessas aplicações, com a rentabilidade sendo diretamente proporcional ao

risco do investimento e ao prazo estabelecido para atualização das quotas a

serem resgatadas.

Outra mudança significativa da Resolução n° 2.18376 foi a maior liberdade

na composição das carteiras dos fundos, assegurada aos administradores de

fundos de investimento.

A Instrução Circular n° 2.594, de 21.07.95, do BACEN - Banco Central do

Brasil, regulamentou a Resolução n° 2.183, autorizando as instituições financeiras

a constituir, a partir de 01.08.95, duas modalidades de fundos: os FIF-Fundos de

Investimento Financeiro e os FAQ-Fundos de Aplicação em Quotas de Fundos de

Investimento Financeiro77. Os fundos de investimento com características de

renda fixa até então existentes poderiam continuar operando normalmente

(aceitando depósitos e resgates) até 01.10.95. Após essa data, os quotistas

destes fundos somente poderiam efetuar resgates.

Estes fundos "antigos" teriam uma sobrevida até 31.12.95, quando então

deveriam ser incorporados e/ou transformados em FIF (mantidas as

76 As categorias dos fundos com características de renda fixa existentes antes de 20.7.95 eram as

seguintes: 1) FAF -Fundo de Aplicação Financeira; 2) Renda Fixa (Pessoas Físicas e Jurídicas);

3) Renda Fixa Curto Prazo; e, 4) de Commodities.

77 Significa que todo o seu portfólio de ativos é composto exclusivamente por quotas de outros
fundos com formato de FIF.
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características mais favoráveis ao investidor: liquidez e rentabilidade diárias), ou

então extintos.

Nota Sobre as Alterações na Regulamentação de Fundos

No dia seguinte, 21.07.95, a área de planejamento da BB-DTVM

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, subsidiária integral do Banco do

Brasil, produzia uma nota abordando os principais indícios disponíveis sobre as

possíveis alterações e as conseqüências para a atividade da Distribuidora.

Propunha ainda algumas as ações imediatas.

Dentre as alterações na regulamentação de fundos de investimento, cujas

características foram intensamente destacadas através de reportagens nos

jornais, as principais foram:

1) Desregulamentação completa dos fundos de investimento;

2) Operações mais transparentes para os aplicadores;

3) Alongamento do prazo das aplicações;

4) Coexistência temporária dos atuais fundos com os novos fundos a serem

criados;

5) Enxugamento da liquidez da economia através do compulsório ao

BACEN (sem remuneração e escalonado);

6) Datas a serem observadas:

a) 01.08.95 - início de operação dos novos fundos de investimento;

b) 01.10.95 - limite para aplicação nos fundos existentes até então;

c) 29.12.95 - extinção dos fundos que não forem transformados em

FIF ou FAQ.
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Estas alterações trariam as seguintes conseqüências para a BB-DTVM:

1) Extinção dos atuais fundos regulamentados pelo BACEN (com

indefinições quanto aos fundos regulamentados pela CVM - Comissão

de Valores Mobiliários e também quanto à modalidade de fundos de

renda fixa capital estrangeiro);

2) Realocação dos recursos existentes em aplicações no mercado.

3) A desregulamentação propiciaria o surgimento de novas e inúmeras

oportunidades a serem aproveitadas pelas instituições mais ágeis e

flexíveis do mercado.

4) Oneração da estrutura operacional e de administração do produto pelos

seguintes motivos78:

• Elaboração dos novos regulamentos, registro, administração e

atualização diária das carteiras.

• Maior quantidade de informações a serem prestadas diariamente

aos quotistas.

Diante do provável cenário delineado para administração de fundos de

investimento foram propostas as seguintes ações imediatas:

1) Promover reunião para reavaliar as estratégias dos fundos de

investimento, com a participação de áreas de produto e sistemas do

Banco do Brasil e de áreas de administração de portfólios e de

planejamento da BB-DTVM para:

• Definir os novos fundos a serem lançados;

• Definir o sistema a ser utilizado;

• Acompanhar a regulamentação complementar do BACEN - Banco

Central do Brasil.

7S A Circular 2.616 do BACEN eliminou parte desses custos ao permitir que o administrador

colocasse à disposição do investidor as informações sobre PL, quotas e rentabilidade diária e

acumulada, observada a exigência de publicação em periódico de ampla circulação de

conhecimento dos quotistas.
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2) Disponibilizar maior quantidade de horas extras para o pessoal

diretamente envolvido com a administração das carteiras dos fundos,

para utilização no momento adequado.

A nota da área de planejamento resultou na constituição de um grupo de

trabalho para viabilizar a adaptação da BB-DTVM ao novo cenário da indústria de

fundos de investimento. O grupo foi formado por cinco funcionários, dois da área

de planejamento e três da área de administração de fundos. Seu objetivo era

traçar o cenário de curto prazo para subsidiar a formulação de uma proposta de

adequação da BB-DTVM às mudanças na indústria de fundos de investimento.

Em 28.07.96 o grupo fazia a apresentação do cenário traçado para o curto prazo.

Cenário de Curto Prazo - O grupo identificou os impactos que as

mudanças promovidas pelo governo trariam para a indústria de fundos e traçou

um cenário de curto prazo. Nesse cenário, o alongamento das aplicações em

fundos de investimento traria como principal conseqüência uma imediata retração

dos investidores diante das novas modalidades de fundos de investimento. A

modificação na legislação provocaria dois movimentos dos investidores.

Em um primeiro momento os novos fundos ficariam em desvantagem em

relação a outras formas de aplicação. O alongamento dos prazos de carência dos

fundos79 (agora permanente, em ciclos periódicos) e o recolhimento ao BACEN de

percentual das aplicações, compulsoriamente e sem remuneração, deixariam a

indústria em desvantagem em relação ao CDB-Certificado de Depósito Bancário e

à caderneta de poupança. A conseqüência imediata seria uma perda acentuada

do patrimônio líquido total da indústria de fundos do País, uma vez que os demais

investimentos não sofreriam, a princípio, alterações significativas.

A legislação para os novos fundos tinha quatro classificações, em relação aos períodos de

carência: a) de 1 a 29 dias; b) de 30 a 59 dias; c) de 60 a 89 dias; e d) superior a 90 dias.
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Num segundo momento, a indústria de fundos recomporia seu patrimônio

líquido. Pela lei da oferta e da procura os recursos que migrassem dos fundos de

investimento pressionariam para patamares mais baixos os rendimentos

proporcionados por CDBs e cadernetas de poupança. Exemplificando, a pressão

de demanda conduziria à redução das taxas dos CDB que, por sua vez,

reduziriam o rendimento da caderneta de poupança80. Nessa ocasião, o investidor

voltaria a aplicar nos fundos de investimento de prazos maiores, pois já estaria

melhor adaptado ao novo ambiente econômico de aplicações mais longas.

Estaria também, segundo as conclusões do grupo, "mais sensível à

rentabilidade dos fundos de longo prazo". Em função do cenário o grupo

definiu as estratégias adequadas para enfrentar as mudanças.

Estratégia de Adequação às Mudanças - O grupo de trabalho

estabeleceu como estratégia adotar duas ações distintas: uma, imediata, a ser

implantada tempestivamente em 01.08.95, e outra a ser implementada em

01.10.95. Assim seriam lançados de imediato três novos fundos de investimento

com ciclos 90 dias (de carência para resgate com rendimentos), cada um com

características específicas e destinados a públicos distintos. O Quadro 11 ilustra

este momento.

s" A TR-Taxa Referencial, o indexador da poupança, é formada por uma média das taxas de

mercado do CDB dos principais bancos brasileiros.
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Quadro 11 - Características de Fundos a Serem Lançados em 01.08.95

PUBLICO-ALVO

ATIVOS

APLICAÇÃO

MÍNIMA

RESGATE MÍNIMO

CICLO DE CARÊNCIA

PARA RESGATE COM

RENDIMENTOS

FIF SUPER 90

VAREJO

PAPEIS TRADI

CIONAIS DE RENDA

FIXA

R$ 50,00

R$ 50,00

90 DIAS

FIF HEDGE

CAMBIAL 90

PROTEÇÃO A

DESVALORIZAÇÕES

DO REAL (R$)

PAPEIS ATRELADOS

À VARIAÇÃO DO

DÓLAR

R$ 100.000,00

R$ 10.000,00

90 DIAS

FIF EMPRESARIAL 90

NECESSIDADES DE

RENDIMENTO

DIFERENCIADO

PAPEIS DE RENDA

FIXA DE ALTA

RENTABILIDADE

R$ 100.000,00

R$ 10.000,00

90 DIAS

A principal motivação do grupo ao propor o lançamento tempestivo desses

fundos era de fundo mercadológico: dar uma prova inequívoca ao mercado da

agilidade operacional do Banco do Brasil e de sua capacidade de adaptação a

mudanças, ao mesmo tempo em que demonstrava a afinidade do BB com os

objetivos do BACEN e do governo federal.

Não se cogitou oferecer de imediato fundos com ciclos de carência

inferiores a 90 dias. Estes fundos tinham a obrigatoriedade de recolher

compulsoriamente ao BACEN um depósito em percentual tanto maior quanto

menor fosse o prazo dos ciclos de carência (Quadro 12). O resultado seria

proporcionarem uma rentabilidade menor para o cliente. Assim, estes fundos

seriam desinteressantes para o investidor, se comparados com os fundos até

então existentes.

Em contrapartida, os novos fundos de 90 dias, estando livres do

recolhimento do compulsório, poderiam oferecer rentabilidade compatível com os

fundos já existentes. Seu lançamento seria uma oportunidade de investimento

interessante para o mercado. Essa estratégia tinha uma vantagem adicional para

o Banco do Brasil. No período entre a data de lançamento dos novos fundos e a
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data de proibição de aplicação nos fundos até então existentes (01.10.95), seria

construída uma série histórica de sua rentabilidade. Este histórico seria um

importante apelo mercadológico para atrair investidores para os fundos do BB.

Num segundo momento, em 01.10.95, seriam complementadas as

mudanças. Seriam criados novos fundos, com ciclos de carência mais curtos,

completando a nova família de fundos. E os fundos até então existentes, que não

poderiam mais receber aplicações, seriam transformados em FIF, mantendo suas

características de liquidez, como direito adquirido dos investidores dos fundos

antigos.

Os novos fundos a serem criados cobririam todas as alternativas possíveis,

em relação às faixas dos ciclos de carência.

Quadro 12 - Ciclos de Carência e Depósitos Compulsórios

PERIODICIDADE DE RESGATE

C/RENDIMENTOS

DE 01 A 29

DIAS

DE 30 A 59

DIAS

DE 60 A 89

DIAS

A PARTIR DE

90 DIAS

DEPOSITO COMPULSÓRIO

Circulares 2595 e 2596, de 21/07/96.

Circular 2611, de 31/08/96

35%

40%

10%

5%

5%

0%

0%

0%

A partir do comportamento dos investidores diante do novo cenário de

alongamento das aplicações, o grupo de trabalho propunha o estabelecimento de

uma dinâmica de trabalho que permitisse a criação de fundos diferenciados e

direcionados a segmentos específicos (Quadro 13).
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Quadro 13 - Características de FIF com ciclos de carência Inferiores a 90 dias

PUBLICO-ALVO

ATIVOS

APLICAÇÃO MÍNIMA

RESGATE MÍNIMO

CICLO DE

CARÊNCIA

P/RESGATE COM

RENDIMENTOS

FIF CURTO PRAZO

Horizonte de Retorno

de Curtíssimo Prazo

Papéis Tradi

cionais de R.Fixa de

Boa Liquidez

R$ 50,00

R$ 50,00

S/Ciclo de Carência -

Liquidez Diária

FIF 30 DIAS

Horizonte de Retorno

de Médio Prazo

Papéis

Tradicionais de Renda

Fixa

R$ 50,00

R$ 50,00

30 Dias

FIF 60 DIAS

Horizonte de Retorno de

Médio e Longo Prazo

Papéis

Tradicionais de Renda

Fixa

R$ 50,00

R$ 50,00

60 Dias

A legislação que regulava os FIF mantinha o direito adquirido dos

investidores que aplicassem seus recursos na vigência da sistemática anterior.

Foi a alternativa utilizada pela BB-DTVM ao transformar os fundos até então

existentes em FIF (Quadro 14) que não mais aceitariam aplicações. Assim, a

distinção entre os novos fundos e os fundos transformados permitiria manter os

direitos adquiridos pelo investidor dos fundos antigos. No entanto, os rendimentos

proporcionados pelos fundos transformados seriam necessariamente inferiores à

remuneração oferecida pelos FIF de 90 dias, pois os ativos desses fundos teriam

que ser lastreados em papéis de maior liquidez (e, portanto, de menor

rentabilidade) para atender o pré-requisito de oferecer liquidez diária para o

investidor.

Quadro 14 - Transformação dos Fundos Antigos em FIF

FUNDOS ANTIGOS (DENOMINAÇÃO)

FUNDO DE RENDA FIXA PF

FUNDO DE RENDA FIXA PJ

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM COMMODITIES Dl

FUNDO DE CURTO PRAZO

NOVOS FUNDOS

(DENOMINAÇÃO)

FIF RENDA FIXA

FIF COMMODITIES

FIF COMMODITIES Dl

FIF FCP
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Vantagens da Nova Legislação - O governo, ao editar a nova legislação

sobre fundos de investimento contava com a expectativa de que o investidor

percebesse que a operacionalizaçao das mudanças ocorreria sem traumas, sem

rupturas de contrato. Na operacionalizaçao das mudanças eram mantidas as

regras do jogo e simultaneamente eram adotadas as regras desejadas. A

transição automática para os FIF causaria uma pequena mudança nos hábitos do

investidor, que logo se adaptaria. O que se observou foi uma corrida dos

investidores para aplicar nos fundos já existentes, que manteriam a alternativa de

liquidez imediata dos investimentos.

O Banco do Brasil teria basicamente duas vantagens com a nova

legislação. A primeira vantagem era a flexibilidade que a legislação dos novos

fundos permitia para os administradores. Uma grande mudança em contraste à

rigidez imposta pelo BACEN para a composição dos fundos antigos.

A segunda vantagem para o BB era a liberação de R$ 590 milhões que

estavam depositados compulsoriamente no BACEN e eram remunerados

exclusivamente pela variação da TR. A liberação destes recursos era resultado

direto da transformação do Fundo de Curto Prazo em FIF de 90 dias. Este

volume financeiro proporcionaria grande fonte de "funding" para o Banco.

Lançamento dos Novos Fundos no Mercado - A Área de Planejamento

da BB-DTVM produziu um relatório reservado, datado de 28.07.95, em que

identificava movimentos da concorrência. Os bancos Nacional, Bamerindus e

Banespa desenvolviam a mesma estratégia da BB-DTVM. As três instituições

financeiras previam o lançamento de seus novos fundos para 1o de agosto de

1995. De forma idêntica ao Banco do Brasil, tinham o objetivo de também

produzir históricos de rentabilidade para seus novos fundos. O relatório

destacava que
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"Não há uma unanimidade sobre o melhor momento para

lançar os novos fundos. O lançamento imediato possibilita

a conquista da preferência dos investidores atuais e dos

novos potenciais, pela demonstração de agilidade e senso

de oportunidade, e permite oferecer um histórico de

rentabilidade já a partir de 1o de outubro."

O relatório identificava ainda as dificuldades operacionais enfrentadas pela

área de processamento e sistemas para disponibilizar os novos fundos com

segurança e tempestividade. O maior problema enfrentado pelos analistas de

sistemas era a implantação da sistemática de carências cíclicas.

O relatório reservado da Área de Planejamento trazia anexo uma cópia do

ofício que a ANBID - Associação Nacional de Bancos de Investimento e

Desenvolvimento estava encaminhando ao BACEN. Nesse documento a ANBID

fazia ponderações sobre a nova legislação dos fundos e solicitava às autoridades

competentes que reexaminassem o assunto81.

O Lançamento dos Fundos do Banco do Brasil - As propostas do grupo

de trabalho da BB-DTVM foram aprovadas. De imediato foram lançados três

novos fundos do Banco do Brasil: o BB-Fix 90 (lançado em 09.08.95) e os fundos

BB-Empresarial 90 e o BB-Premium 90 (lançados em 23.08.95).

Estes fundos receberam a aplicação imediata de investidores institucionais

que mantinham relações de parceria com a BB-DTVM, entre eles a PREVI - Caixa

de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a Fundação PETROS,

fundo de pensão multipatrocinado com grande participação de funcionários da

Petrobrás.

Essa correspondência produziu os resultados esperados. Poucas propostas apresentadas foram

recusadas ou modificadas pelo BACEN.
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Ao final de ago/95, oito instituições financeiras, entre elas a BB-DTVM,

haviam lançado seus FIF (Quadro 15). A nova modalidade, com participação de

0,57% na indústria de fundos de investimento, acumulou patrimônio de R$ 48,5

milhões. O Banco do Brasil detinha uma participação de 93% desse total.

Quadro 15 - Demonstrativo dos Fundos de Investimento Financeiro em Agosto/95

Instituição

Banco do Brasil

Bamerindus

ABN Amro

Nacional

Banespa

Sogeral

Rendimento

Bandeirantes

TOTAL DA INDUSTRIA

PL em R$ mil

45.128,7

1.686,0

900,3

510,0

160,4

51,8

38,1

0,0

48.475,3

Participação (*)

93,10%

3,48%

1,86%

1,05%

0,33%

0,11%

0,65%

0,00%

100%

Fonte: ANBID (*) No segmento de novos fundos

Para melhor entendimento do que ocorreu com a indústria de fundos de

investimento no período de transição para os novos fundos é necessário

compreender antes os impactos que provocaram as intervenções do BACEN no

sistema financeiro nesse período.

Crise no Sistema Financeiro - Intervenções nos Bancos Econômico e

Nacional - Em 27.08.95 o BACEN intervém nos bancos Econômico, Mercantil de

Pernambuco e Comercial de São Paulo. O Econômico era o 10° maior banco

brasileiro, classificado por patrimônio líquido. Tinha expressão nacional, embora

estivesse grande quantidade de agências bancárias no estado da Bahia.

O Econômico era também um dos grandes administradores de fundos de

investimento do País. Com 810.000 correntistas administrava um PL - Patrimônio

Líquido de R$ 481 milhões em jul/95 (Quadro 16). Este valor do patrimônio vinha

sendo gradativamente reduzido devido à crise de confiança do mercado em
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relação àquela instituição financeira. Somente no período entre Jun/95 e a

intervenção do BACEN houve uma redução de 29% do PL administrado. A maior

perda em valores absolutos concentrou-se no fundo de commodities (um total de

R$ 130 milhões ou 39% do patrimônio do fundo). O maior percentual de perda foi

registrado no fundo de curto prazo (50% ou R$ 38 milhões, em valores absolutos).

Quadro 16 - PL dos Fundos de Investimento do Banco Econômico

Valores em R$ mil

Commodities

FAF

Curto Prazo

Renda Fixa Dl PJ

Fundo de ações

Renda Fixa Dl

Renda Fixa

Renda Fixa PJ

TOTAL

JUN/95

330.782

108.778

76.322

21.406

10.366

5.898

3.425

569

557.545

JUL/95

252.866

126.375

52.768

28.649

10.656

6.146

2.878

470

480.808

AGO/95 (*)

200.942

111.012

37.808

26.310

10.861

3.753

2.223

437

393.346

(*) Posição em 11.08.95 Fonte: ANBID

Após a intervenção do BACEN no Econômico o mercado financeiro ficou

particularmente nervoso. Começou a desconfiança de que outros bancos também

estivessem em dificuldades. O que se presenciou foi um "empoçamento de

liquidez"82. Recursos migraram em grande intensidade dos bancos menores para

os grandes bancos nacionais, públicos ou privados. O resultado foi o

agravamento do problema. Os grandes bancos tinham abundância de recursos

enquanto os bancos tinham carência. O quadro 17 mostra a concentração de

fundos de investimento de grandes instituições financeiras nacionais no período

de junho a dezembro de 1995.

Este é um jargão financeiro que significa que os recursos monetários disponíveis no sistema

financeiro estavam concentrados em poucas instituições bancárias.
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Quadro 17 - Evolução do Patrimônio Líquido de alguns bancos brasileiros (valores

em R$ Milhões)

B.Brasil

Itaú

Bradesco

Safra

CEF

Citibank

Real

Bamerindus

Nacional

Jun/95

7.832

4.835

4.010

2.759

2.254

1.851

2.187

2.885

1.945

Jul/95

8.022

4.787

3.946

2.915

2.325

1.928

2.228

3.051

1.939

Ago/95

8.818

5.260

4.514

4.013

2.500

2.309

2.477

2.751

1.637

Set/95

10.027

5.986

4.988

4.365

2.824

2.647

2.751

2.616

1.637

Out/95

9.949

6.482

5.089

4.385

2.686

2.731

2.796

2.588

1.503

Nov/95

9.062

6.373

5.146

4.142

2.731

2.689

2.642

2.268

-

Dez/95

9.282

6.586

6.043

3.858

2.772

2.670

2.564

2.256

-

Fonte: Revista ANBID de Fundos de Investimento

Os bancos mais atingidos com o "empoçamento da liquidez" foram o

Nacional e o Bamerindus83. Em decorrência de problemas anteriores ao Plano

Real, o Nacional sofreu intervenção do BACEN em 18.11.95. As apurações de

suas contas levaram à abertura de inquérito policial por crimes de "colarinho

branco".

Em outubro de 1995 já havia fortes rumores sobre a provável fusão do

Banco Nacional com o Unibanco - União de Bancos Brasileiro. O Relatório

Gerencial desse mês, produzido pela Área de Planejamento da BB-DTVM

comentava o fato de que, se confirmada, a fusão do Unibanco com o Nacional

faria surgir o 5o maior administrador de fundos de investimento do Brasil84. De

fato, após a intervenção do BACEN no Nacional, o Unibanco se qualificou a

adquirir os ativos do banco falido e se tomou um dos grandes administradores de

fundos do País.

O Bamerindus viria a sofrer intervenção pelo Banco Central em 26.03.97, para depois ser

incorporado pelo HSBC-Hong Kong and Shangai Bank.

Em set/95 o Unibanco ocupava o 11o lugar do ranking brasileiro de administradores de fundos de

investimento (com patrimônio de US$ 2.034 milhões e 3,05% de participação de mercado) e o

Nacional tinha o 12° lugar (com patrimônio de US$ 1.637 milhões e 2,46% de participação de

mercado).
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Novas Mudanças: Redução de Alíquotas - Pouco tempo após o início da

vigência da nova legislação houve pequenas mudanças. A Circular n° 2611, de

31.08.95, do BACEN, alterou as alíquotas dos depósitos compulsórios recolhidos

ao Banco Central, incidentes sobre o patrimônio líquido de FIF (vários prazos) e

FIF Curto Prazo (Quadro 12, pág.107). Esta aparentemente pequena mudança

provocou modificações nos produtos que as administradoras pretendiam lançar.

A reação imediata da BB-DTVM foi a redução dos ciclos de carência dos seus

fundos sem compulsório, que eram de 90 e passaram para 60 dias.

Novas Mudanças: Solicitações da ANBID - o ofício encaminhado pela

ANBID ao presidente do BACEN, Sr. Gustavo Loyola, continha demandas dos

administradores de fundos. Após avaliação das pretensões da ANBID, foi editada

em 18.09.95 a Circular BACEN n° 2.616, que alterou e consolidou as disposições

relativas à constituição de FIF e de FAQ-Fundo de Aplicação em Quotas de FIF.

As principais modificações introduzidas pela nova legislação foram as seguintes:

• Definição no próprio regulamento do fundo de como se dará a forma de

adesão do investidor.

• Emissão de quota com a utilização do valor da data de emissão ou do

dia útil subsequente, conforme estabelecido no regulamento.

• Limitação de diversificação do risco para ativos ou modalidades

operacionais de emissão ou coobrigação de uma mesma Instituição

Financeira - 20% do PL (anteriormente o próprio regulamento do fundo

podia estabelecer o limite).

• Restrição à aquisição pelos FAQ de quotas de FIF com intervalo de

atualização do valor da quota superior ao sue. Isso para fins de resgate.

• Limitação na diversificação dos ativos dos FAQ - 25% de quotas de um

único FIF. Podendo esse limite ser ultrapassado se previsto no

regulamento, para fundos de uma mesma instituição financeira.
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• Facultada a transformação ou incorporação dos antigos fundos aos

novos FAQ.

• Conservação dos direitos adquiridos pelos investidores em Fundos de

Renda Fixa ou FIQ Renda Fixa (ciclos de 28 dias) quanto ao intervalo de

cálculo do valor da quota para fins de resgate até o término do primeiro

intervalo.

• Resgate pelos FAQ de quotas de qualquer FIF com correção diária.

Pela Circular 2.594, a primeira, os fundos tinham que colocar à disposição

e remeter aos quotistas informações anuais sobre o número de quotas, valor,

rentabilidade, etc. Com a Circular 2.616 basta que tais dados sejam colocados à

disposição dos quotistas.

Outra importante mudança na nova legislação sobre fundos de

investimento foi a edição da Circular BACEN n° 2.624, de 29.09.95. Essa Circular

autorizou os FIF a aplicarem até 20% do seu patrimônio em ações de companhias

abertas registradas na CVM. Esta medida atendeu parcialmente a solicitações da

ANBID para que houvesse uma flexibilização do investimento dos fundos em

ações.

A Circular 2.623 evidenciou uma grande área de atrito no governo, entre o

próprio BACEN e a CVM. Antes dessa Circular havia uma divisão clara de

atribuições. O Bacen legislava sobre fundos de investimento de renda fixa e a

CVM sobre os fundos de renda variável. O que ocorreu na prática foi uma

usurpação pelo Bacen das atribuições específicas da CVM. Essa área de

conflitos entre os dois órgão do governo ainda terá outros desdobramentos.

Início da Transição - Em set/95 a indústria de fundos reproduziu o mesmo

comportamento do mês anterior. Os meses de agosto e setembro formaram o 1o

período da transição de fundos de investimentos, adequando-se à nova legislação
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(de 1o de agosto a 30 de setembro). Desde 01.08.95 os administradoras de

fundos podiam lançar os novos Fundos de Investimento Financeiro. Nessa fase

foi permitia a coexistência normal dos dois tipos de fundos. Esse período

terminaria em 01.10.95, quando os fundos antigos não mais aceitariam

aplicações, somente resgates.

O governo tinha interesse em alongar os prazos das aplicações, que

estavam até então fortemente concentradas no curto prazo. O investidor, por seu

lado, mantinha-se cauteloso, receoso de que o programa de estabilização

econômica (Plano Real) não fosse duradouro. Além do mais, ainda mantinha uma

cultura inflacionária, desenvolvida ao longo de décadas de inflação.

A memória inflacionária estava ainda presente no dia-a-dia do investidor

brasileiro. Os fundos com maior incremento de patrimônio líquido (Quadro 18)

eram os fundos de curto prazo e os de commodities. Sintomaticamente essas

modalidades de fundos possibilitavam auferir rendimentos com liquidez imediata.

Os fundos de commodities, em particular, exigiam um período de carência inicial

de 30 dias.

Quadro 18 - Participação de Mercado (%) no Total do PL - 1995

:'■■■■■■■■>'■ ■ ...•..!,"-:;;■.".'■:

Commodities

Curto Prazo + FAF

Renda Fixa

Renda Variável

Maio

43,30%

27,47%

23,61%

5,62%

junho

42,26%

28,22%

24,11%

5,41%

julho

42,26%

28,31%

24,17%

5,26%

agosto

45,01%

27,41%

22,63%

4,95%

Setembro

53,14%

25,16%

17,81%

3,89%

Fonte: Revista ANBID de Fundos de Investimento

O investidor direcionou seus recursos para os fundos de Commodities e de

Curto Prazo com o objetivo de aproveitar as regras anteriores: ter liquidez com

rentabilidade diária e auferir a rentabilidade proporcionada por estes fundos, em

especial pelos fundos de commodities. Estes movimentos de precaução do
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investidor fizeram com que o patrimônio líquido da indústria de fundos

aumentasse de um patamar de US$ 55 bilhões em out/94 para US$ 60 bilhões em

ago/95 e US$ 69 bilhões em set/95. Este incremento bruto mensal, em torno de

10%, em dois meses, foi obtido apesar do desaquecimento da economia e da

crise dos sistema financeiro, iniciada com a intervenção do BACEN no Banco

Econômico.

Cautela dos Administradores na Transição - A regulamentação dos

novos FIF permitiu uma grande flexibilidade para que os administradores

montassem o portfólio de ativos de seus fundos. Na legislação anterior os fundos

regulados pelo BACEN eram divididos em Curto Prazo, Renda Fixa e

Commodities. A nova legislação permitia amplas possibilidades de formação de

carteiras. Para ranquear os novos fundos a ANBID adotou a seguinte sistemática

de classificação: a) por ciclo de carência (curto prazo, 30 dias, 60, etc); e, b) por

concentração dos ativos da carteira do fundo (renda fixa tradicional; renda fixa

relacionada com o CDI - Certificado de Depósito Interbancário; cambial; e de

composição livre, esta última dividida em aplicações de renda fixa e aplicações de

renda variável).

Os antigos fundos com perfil de renda fixa (inclusive os de Ações Carteira

Livre com essa característica) foram sendo transformados em FIF ou incorporados

aos FIF de perfil semelhante. Os demais fundos com perfis distintos dos de renda

fixa seriam gradativamente transformados nas outras opções de classificação

disponíveis na ANBID.

As novas categorias da ANBID atendiam parcialmente as necessidades de

classificação. No entanto, não faziam distinção entre os fundos abertos

(oferecidos a qualquer investidor que atendesse as exigências para investimento,

sem distinção) e os fundos exclusivos (destinados a poucos investidores,

selecionados). Pôr sua finalidade e características peculiares os fundos
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exclusivos proporcionavam uma rentabilidade superior aos fundos abertos. Era

uma realidade que não refletia a qualidade na administração dos fundos85.

A propósito da nova regulamentação de fundos de investimento, Affonso e

Zibecchi (1995, p.15) teciam o seguinte comentário sobre as mudanças em curso:

"As mudanças implementadas na indústria de fundos darão maior

flexibilidade às aplicações das carteiras e proporcionarão uma maior

transparência à indústria. A indústria de fundos avançou com esta reforma,

em termos de desregulamentação e flexibilidade, embora o fim da carência

universal e os depósitos compulsórios constituam medidas na direção

oposta. Tais medidas fazem com que os fundos de trinta dias apresentem

dificuldades de competir com cadernetas de poupança, CDBs e carteiras

administradas."

Anteviam maiores dinamismo, competitividade e especialização da

indústria brasileira de fundos de investimento. A nova legislação introduzia a

possibilidade de terceirizar a administração de carteiras e de separar a

administração de ativos e passivos. A figura dos FAQ permitia unir a experiência

de instituições especializadas na administração de fundos à capacidade de

captação de recursos das grandes instituições de varejo.

s5 A edição do Guia Fundos de Investimento - 1996, distribuído como suplemento especial da revista

Exame, publicada pela Editora Abril, proporcionou uma melhor comparação entre fundos abertos.

Ao excluir os fundos exclusivos de seu ranking, restaurou a realidade da qualidade na

administração de fundos de investimento no Brasil.
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2a Fase da Transição: - O período que vai do dia 01.10.95 a 31.12.95 é a

fase da transição da antiga para a nova legislação de fundos de investimento.

Este foi o tempo previsto pelo governo para que o investidor se acostumasse à

nova realidade. Coincidentemente, este período foi também a fase mais aguda da

desaceleração da economia promovida pela equipe econômica do governo de

Fernando Henrique Cardoso em decorrência da crise cambial do México.

Nos três meses de transição a indústria de fundos de investimentos sofreu

perdas em dólar de 4,1% de seu patrimônio líquido em outubro, de 2,3% em

novembro e de 0,4% em dezembro, fechando o ano de 1995 com um total de US$

64,3 bilhões, 6,7% inferior ao patrimônio líquido da indústria em set/95 (US$ 68,9

bilhões). As perdas verificadas neste trimestre foram a conjugação de três fatores

distintos: o senso de oportunidade do investidor em aproveitar as condições

favoráveis do mercado, sua desconfiança diante das novas opções de fundos de

investimento e a desaceleração da economia.

O primeiro fator importante a considerar é o da oportunidade que o

investidor vislumbrou de aproveitar as vantagens proporcionadas pelas regras

antigas. Os fundos antigos mantiveram o direito adquirido pelo investidor ao

proporcionar liquidez e rentabilidade diária para os fundos de curto prazo e os

fundos de commodities86. Os fundos antigos eram uma excelente alternativa de

investimento com liquidez imediata se comparados com o rendimento dos novos

fundos de curto prazo, que tinham que recolher 40% do seu patrimônio líquido87

ao BACEN como depósito compulsório sem remuneração.

O segundo fator importante a considerar foi a desconfiança do investidor

diante das novas regras. Após 19 meses do início do Plano Real, o investidor

brasileiro ainda aguardava que o Programa de Estabilização acabasse a qualquer

s<1 Estes após o prazo de carência inicial de 30 dias.

S7 O percentual de compulsório foi gradativamente ampliado de 40% para 50% ao longo de 1996.
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momento e que a inflação voltasse aos níveis anteriores ao plano. Nessa

realidade, investimentos com prazos de 60 dias eram encarados como sendo de

longo prazo, o que provocava natural resistência ao investimento nos novos

fundos.

O terceiro e último fator a considerar é a desaceleração da economia do

país que atingiu seu ponto máximo neste último trimestre de 1995. Muitos

consumidores estavam sacando de seus investimentos para honrar os

compromissos assumidos na fase consumista do primeiro semestre do ano.

Desse período em diante o investidor ficou mais cauteloso. A

desaceleração da economia associada ao aumento da produtividade das

empresas trouxe como conseqüência o aumento dos índices de desemprego. Na

dúvida quanto à manutenção do emprego, o consumidor adiou seus desejos de

consumo. Esta situação é plenamente observada no Quadro 19, que mostra a

evolução do patrimônio líquido da indústria de fundos de jul/95 a jun/96.

Quadro 19 - PL Total dos Fundos de Investimentos em 1995/96

1995

JUL

55,3

AGO

60,3

SET

68,9

OUT

66,1

NOV

64,6

DEZ

64,3

1996

JAN

68,5

FEV

70,9

MAR

73,6

ABR

75,2

MAI

77,7

JUN

80,9

Fonte: Revista ANBID de Fundos de Investimento valores em US$ bilhões

Uma análise feita por Affonso (1995, p.8/9) sobre a indústria de fundos em

outubro/95 reforçava os dois primeiros fatores. Notava que os recursos aplicados

nos fundos antigos, transformados ou não, eram sacados mais rapidamente que

os existentes nos novos fundos. Pôr terem maior liquidez eram alvo natural de

retiradas do investidor.

Ainda segundo Affonso, mais importante era o fato de os investidores

haverem percebido que as regras aprovadas para a transição permitiam uma
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liquidez de fundos da antiga indústria aliada à rentabilidade que a nova indústria

permitia88. Essa havia sido a razão do excepcional ingresso de recursos na

indústria de fundos no período anterior ao da transição.

Alertava ainda aquele articulista para as alterações que a Instrução CVM n°

237, de 27.07.95 provocou. Pôr esta legislação foi limitada a possibilidade de os

fundos de ações carteira livre se utilizarem do mercado de derivativos para

proteger suas carteiras através de operações de hedge ou box (renda-fixa).

Assim, essa modalidade de fundos tornou-se mais arriscada. A conseqüência

imediata foi a transformação dos fundos de ações carteira livre com estas

características em FIF de 60 dias com aplicação livre. Com essas alterações

seria natural que o patrimônio do segmento de ações carteira livre dimuísse,

reduzindo sua participação relativa na indústria.

Os Meios de Comunicação e a Transição - Os meios de comunicação

tiveram papel fundamental no processo de transição tranqüila dos fundos de

investimento, na sua adaptação às novas regras. Atuação particularmente

relevante teve a imprensa. O esclarecimento ao público em geral permitiu uma

rápida assimilação das características dos novos fundos e de como se

processaria a transição.

É sintomático da importância que tinham as mudanças notar que o jornal

diário A Folha de São Paulo mantivesse um calendário regressivo dos dias que

faltavam para o início da transição, no qual indicava quanto tempo restava para

aplicar nos fundos de commodities. A opção pelos fundos de commodities era

Este era o caso dos fundos transformados em FIF de 60 dias. Era o caso dos fundos de

commodities e, em especial, o caso dos fundos de curto prazo. Estes fundos ao se

transformarem em FIF liberariam os recursos que estavam recolhidos compulsoriamente no

Bacen, pois sua alíquota de compulsório no FIF de 60 dias seria de 0%. A expectativa só do

Banco do Brasil era de uma liberação de recursos da ordem de R$ 590 milhões que passariam a

gerar rentabilidade para o investidor.
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resultado da constatação do fato de que estes fundos passariam a ter liquidez

diária após a carência inicial de 30 dias.

Desaceleração Econômica e Empoçamento de Liquidez - No período de

transição das regras de mercado da antiga para a nova legislação sobre fundos

de investimento verificou-se a redução do patrimônio líquido da indústria. Dois

fatores contribuíram para a composição de forças observadas no início de 1996.

O primeiro fator foi a desaceleração da economia. O segundo fator, o

empoçamento da liquidez.

A desaceleração da economia brasileira, promovida pelo governo após a

crise cambial do México, arrefeceu o consumo. Os agentes econômicos,

endividados e receosos de que houvesse uma recessão, foram cautelosos em

assumir novas dívidas e honraram as antigas. Os recursos que utilizaram com

esse objetivo foram resgatados dos fundos de investimento, que tinham maior

liquidez. O resultado visível foi a redução do patrimônio líquido da indústria de

fundos de investimento no 4o trimestre de 1995.

O empoçamento de liquidez ocorreu devido à crise do sistema bancário,

que se esboçou no período. A intervenção do BACEN no Econômico, no Nacional

e em algumas outras instituições menores criou um clima de insegurança nos

agentes econômicos e de desconfiança no sistema financeiro nacional89.

Recursos migraram intensamente das instituições menores para aquelas

consideradas seguras, principalmente os grandes bancos nacionais: Banco do

Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.

Para recuperar a confiança no sistema financeiro, o governo instituiu o PROER - Programa de

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, criado pela

Medida Provisória n° 1.179, de 3/11/95.
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O que se observou nesse período foi o resultado da conjunção desses dois

fatores. O patrimônio líquido da indústria diminuiu mas, significativamente, a

participação dos maiores bancos no mercado aumentou (Quadro 20).

Quadro 19 - Participação de mercado em fundos de investimento (em %) - 1995

B.Brasil

Itaú

Bradesco

CEF

Junho

14,53

8,97

7,43

4,18

Julho

14,51

8,65

7,13

4,20

Agosto

14,61

8,72

7,48

4,14

Setembro

14,54

8,68

7,23

4,09

Outubro

15,05

9,80

7,69

4,06

Novembro

14,02

9,86

7,96

4,22

Dezembro

14,99

10,64

9,76

4,47

Fonte: Revista ANBID de Fundos de Investimento

O Relatório Reservado n°13 da Área de Planejamento da BB-DTVM já fazia

essa constatação. No período de set/95 a 23.10.95, enquanto a indústria perdia

3,81%, ou US$ 2,494 bilhões, o Banco do Brasil perdia um percentual menor:

1,13% (US$ 0,11 bilhões), o que aumentou sua fatia de participação de mercado.

Uma Estratégia Adotada: o FAQ - Relatório Reservado da Área de

Planejamento da BB-DTVM, datado de 18.10.95, descrevia os motivos pelos

quais alguns administradores optaram por oferecer a seus clientes somente

aplicações em FAQ.

Entre os administradores que adotaram esta estratégia encontram-se

alguns nomes de peso da indústria de fundos: BFB, Boston, CCF, Citibank, Itaú e

Lloyds (Quadro 21). Os principais motivos para adoção desta estratégia eram:

• Permitia aplicar até 100% em um único FIF, se da mesma instituição

financeira;

• Possibilitava segregar, dentro do FIF, recursos com condições de

liquidez diferentes, aplicados por FAQ, o que facilitava a

operacíonalização de sistemas para a transição dos antigos fundos.
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• Permitia a redução potencial de custos pela administração de uma

quantidade menor de FIF.

• Flexibilizava a criação de FAQ de acordo com o perfil do cliente, com

taxas de administração distintas.

Quadro 21 - Quantidade de FAQ em 11.10.95

INSTITUIÇÃO

BFB

Citibank

Boston

Itaú

CCF

Lloyds

Outros

TOTAL

QTD.FUNDOS

27

17

14

6

4

4

9

81

Fonte: Gazeta Mercantil

A oportunidade vislumbrada pelo Planejamento da BB-DTVM era a de

estudar a possibilidade de converter em FAQ os FIF transformados dos antigos

fundos (BB-Commodities, BB-Commodities Dl, BB-Commodities Cambial). Os

antigos fundos ainda não transformados (BB-Renda Fixa e BB-Renda Fixa PJ)

poderiam ser ambos transformados em FAQ, aplicando seus recursos em um

único FIF pois estes dois fundos tinham características de renda fixa.

A identificação tempestiva dos motivos da adoção desta estratégia teve

resultado imediato. Despacho de Evandro Lopes de Oliveira, superintendente da

BB-DTVM, em 24.10.95, instruía o Planejamento a estudar mais profundamente o

tema de criação de FAQ, em conjunto com os coordenadores dos setores de

administração de fundos.

Assim, foi produzido um estudo que relacionava as seguintes vantagens

para o administrador dos FAQ, além daquela já descritas:
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• Redução de custos de apoio inerentes à prestação de informações ao

BACEN. O FIF tem a obrigatoriedade de prestar informações diárias

sobre saldos das aplicações, valor do patrimônio, valor da quota,

captação líquida e posições mantidas em derivativos. O FAQ tem as

mesmas obrigações, mensalmente.

• Melhoria da rentabilidade e performance dos fundos. Um fundo

exclusivo90, por exemplo, teria apenas um sentido no seu fluxo de

patrimônio líquido: unicamente de aplicação ou de resgate. Tal fluxo

reduziria sua rentabilidade, em comparação a fundos que tenham uma

fluxo homogêneo de movimentação (aplicações/resgates).

O estudo produzido em conjunto entre as áreas de planejamento e de

fundos concluiu pela adoção dos FAQ como a alternativa mais vantajosa do que

os fundos exclusivos constituídos sob a forma de FIF, para valores de patrimônio

líquido entre R$ 1 e 5 milhões, onde o cliente poderia associar rentabilidade e

liquidez diárias para recursos relativamente pequenos.

Apenas poucos dias após a entrada dos novos fundos no mercado, os

investidores demandavam produtos com esta principal característica, que

associassem rentabilidade e liquidez diárias. A Mangel91, empresa do setor

metal/mecânico, necessitou refazer o planejamento do seu fluxo de caixa. Isso

para acumular uma reserva que pudesse ser utilizada em caso de necessidade. A

opção era aplicar as sobras de caixa em fundos de 30 e 60 dias.

Sacar os rendimentos a cada trinta ou sessenta dias, no entanto, é uma

alternativa possível, fácil de ser formulada mas muito difícil de ser implementada.

Os grandes investidores tinham a necessidade de alternativas de mais fácil

90 Fundo Exclusivo, ou fundo taylor made, é um fundo destinado aos investimentos de um único

cliente ou de um grupo restrito de clientes. Não permite aplicações de outros investidores.

91 Em reportagem assinada por Cláudia Vassalo e publicada na Revista Exame de 25.10.96.

134



implementação, que oferecessem liquidez diária, escapando do compulsório, e ao

mesmo tempo garantindo rentabilidade próxima do CDI.

A solução encontrada pelos administradores de fundos foi o oferecimento

do fundo exclusivo no formato de FAQ. A Itautec-Philco, com vendas de 600

milhões de dólares em 1994, já havia constituído o seu fundo sob medida para

fugir da camisa-de-força imposta pelas novas regras. Notava Ricardo Setúbal,

diretor da coordenadoria financeira da empresa, que nos fundos convencionais,

quando um dos quotista efetua saque fora do prazo, a rentabilidade perdida por

ele é repassada a todos os demais quotistas. Na versão exclusiva, o investidor

saca quando precisar, sem complexos de culpa. O rendimento perdido é

repassado para ele mesmo, único quotista do fundo.

A flexibilidade e os custos operacionais menores dos FAQ atraíram a

atenção dos administradores de fundos de investimento, que ampliaram a

quantidade de fundos com estas características e o volume de recursos aplicados.

O Quadro 22 mostra como a quantidade de FAQ cresceu num ritmo maior do que

o total de fundos da indústria no período de quase um ano.

Quadro 22 - Quantidade de Fundos de Investimento no Brasil

FAQ

60 Renda Fixa

60 Dl

60 Livre c/cota DO

Curto Prazo

30 Renda Fixa

60 Livre c/cota D-1

60 Cambial

30 Outros

TOTAL de FAQ

Incremento Mensal

TOTAL - Indústria

Incremento mensal

set/95

31

34

8

13

5

2

3

2

98

-

1232

-

out/95

40

47

8

13

7

4

3

2

124

26,5%

1244

1,0%

nov/95

57

56

11

15

8

13

4

3

167

34,7%

1262

1,4%

dez/95

99

67

13

16

14

18

5

3

235

40,7%

1173

-7,1%

Jan/96

106

77

14

18

16

19

7

3

260

10,6%

1207

2,9%

fev/96

114

75

16

18

16

19

7

3

268

3,1%

1224

1,4%

mar/96

121

92

17

19

16

10

8

1

284

6,0%

1225

0,1%

Abr/96

150

103

23

23

22

9

9

3

342

20,4%

1291

5,4%

mai/96

166

110

24

24

23

9

9

3

368

7,6%

1309

1,4%

jun/96

176

117

27

25

23

11

10

3

392

6,5%

1365

4,2%

Fonte: Revista ANBID de Fundos de Investimento
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Apesar de todo o trabalho de prospecção de mercado e análise do

comportamento da concorrência, a adoção de fundos de investimento com o

formato de FAQ foi utilizado timidamente na BB-DTVM. Somente em meados de

1996 foram utilizados FAQ para fundos exclusivos de grandes investidores.
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4a PARTE - ANÁLISE DO HISTÓRICO DE LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.

Nesta parte vamos proceder à comparação dos fatores críticos de sucesso

de nosso modelo de avaliação (2a Parte) com o histórico das ações desenvolvidas

pela BB-DTVM, quando do lançamento de toda uma nova família de fundos de

investimento (3a Parte). Assim, pretendemos identificar se houve sucesso e quais

fatores críticos contribuíram para ele. Analisaremos todos os fatores críticos,

controláveis (de gestão empresarial; de desenvolvimento e comercialização de

produtos) e incontroláveis (meio ambiente empresarial), básicos e gerais.

Finalmente, no caso de sucesso, avaliaremos se ele foi suficiente para garantir

vantagens competitivas para a administração de fundos de investimento do Banco

do Brasil no período de jun/95 a jun/96.

GESTÃO EMPRESARIAL NA BB-DTVM:

O Planejamento - Na época analisada, a estrutura da BB-DTVM possuía

um Setor de Planejamento (que então era o 3o nível na hierarquia daquela

subsidiária do BB), o qual existia desde março de 1995. Com tão pouco tempo de

atividade (4 meses), as atividades vinculadas ao núcleo de planejamento ainda

eram desenvolvidas embrionariamente. Assim, é de admirar a tempestividade

com que foram identificadas as ameaças e as oportunidades relativas às

mudanças anunciadas para a indústria de fundos. Era forte o sentimento de

preocupação dos funcionários do Setor de Planejamento. Uma declaração

colhida para este estudo, é emblemática: "A nova regulamentação de fundos dá

muita flexibilidade aos administradores. Só aqueles que forem ágeis e flexíveis

obterão sucesso no mercado e estas características não são as mais marcantes

no Banco do Brasil".

O que aconteceu então foi uma inequívoca demonstração da importância

do planejamento enquanto função gerencial. Atento às alterações no meio
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ambiente empresarial, o recém estruturado Setor de Planejamento da BB-DTVM

foi capaz de produzir rapidamente uma análise da situação do meio ambiente e

propor ações a serem adotadas imediatamente. Provocou, assim, a reação da

empresa, que se organizou para enfrentar a nova realidade.

A Organização - O trabalho de prospecção do meio ambiente empresarial

realizado pelo Setor de Planejamento resultou na produção de uma nota na qual

eram analisados os principais indícios disponíveis até então sobre as mudanças

que se desenhavam para a indústria de fundos de investimento. Essa nota

antecipava que os impactos sobre a indústria seriam fortíssimos, o que realmente

veio a acontecer.

Diante da magnitude das mudanças apresentadas pela Nota do Setor de

Planejamento, o Superintendente da BB-DTVM (maior autoridade da subsidiária)

constituiu um grupo de trabalho para analisar detidamente a situação e propor

alternativas de atuação. A preocupação procedia porque a administração de

fundos de investimento era a principal atividade desenvolvida na área de mercado

de capitais92, na qual o Banco do Brasil detinha folgada liderança93.

As conclusões do grupo de trabalho constituído, produzidas no curto

espaço de uma semana, consideraram o cenário de curto e médio prazos e

propuseram uma estratégia de adequação às mudanças. Posicionados com

relação à nova realidade de mercado, foram alocados pela direção da BB-DTVM

todos os recursos disponíveis visando não só manter como, se possível, ampliar a

92 Este é um negócio Estrela, utilizando-se como modelo de referência a Matriz de
Crescimento/Parcela de Mercado (citado por M.Porter, Estratégia Competitiva, p.330). Pelo

modelo, negócio Estrela é aquele que possui elevada participação relativa de um mercado em

amplo crescimento, gerando altos lucros.

93 Em jun/95 a participação de mercado do BB era de 14,50%. Em jul/96 não só a liderança era
mantida como ampliada para 15,48%. Neste mesmo período os cinco maiores administradores

brasileiros de recursos ampliaram sua participação, em conjunto, de 41,32% para 48,96%.
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participação de mercado do Banco do Brasil na indústria de fundos de

investimento.

Na seqüência das mudanças ocorreu uma reestruturação da área de

administração de ativos da BB-DTVM, que foi desmembrada em três outras áreas

com o objetivo de responder mais rapidamente às novas modificações de

mercado que surgissem daí em diante. Cada uma das novas áreas tinha foco

específico. Uma com atuação na área de administração de carteiras

administradas e fundos exclusivos, outra na área de participações e a terceira na

área de fundos de investimento.

A Direção - O momento por que passava o Banco do Brasil era delicado.

O BB era reconhecido como um banco tradicional, inovador mas pouco ágil. Por

outro lado, não havia uma unanimidade sobre o melhor momento para lançar os

novos fundos. A equipe estava preocupada e ansiosa em relação aos

desdobramentos das mudanças na indústria de fundos de investimento. Neste

momento é que a capacidade gerencial e o senso de urgência da administração

da BB-DTVM, nas figuras do seu Superintendente e do Gerente de Planejamento

e Controle, se fez presente.

Com a definição clara de prioridades e a articulação de áreas de suporte

aos negócios com fundos de investimento94, formaram-se equipes para atacar

cada uma das atividades intervenientes com a agilidade e o suporte necessários

para alcançar a tática definida. Dessa forma, no início de agosto de 1995

estavam disponíveis na rede de agências do Banco do Brasil os primeiros fundos

da nova família. Foi uma demonstração inequívoca para o mercado da agilidade

do BB e do seu senso de oportunidade. Também ficou evidenciada sua

94 Outras áreas intervenientes no Banco do Brasil, mas externas à subsidiária BB-DTVM:
Tecnologia e Processamento; Distribuição nas Agências; Comunicação e Marketing;

Contabilidade.
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capacidade de adaptação a mudanças. Para o Banco foi uma oportunidade de

demonstrar sua afinidade com os objetivos do Bacen e do Governo Federal.

Modificações de alíquotas de depósito compulsório95, de última hora,

provocaram alterações na estrutura dos novos produtos. Esta modificações foram

tratadas pela BB-DTVM com o mesmo sentido de urgência. Como as alterações

já haviam sido identificadas com antecedência pelo Setor de Planejamento, foi

possível rearticular as estratégias de lançamento da nova família de fundos.

Pelo dinamismo com que os problemas foram tratados, surgiu na empresa

um sentimento de satisfação com o desenvolvimento das atividades destinadas

ao lançamento da nova família de fundos de investimento, que ocorreu dentro do

previsto96. O trabalho realizado pela BB-DTVM foi facilitado pela capacidade

gerencial de sua alta administração. As atividades que conduziriam ao sucesso

foram coordenadas pessoalmente pela cúpula de administração da BB-DTVM

para que os esforços individuais e grupais da subsidiária atingissem os objetivos

traçados.

O Controle - A função gerencial de controle era pouco utilizada pela BB-

DTVM no período analisado. É um ponto fraco da organização. Exemplo disso

foi o Relatório Reservado do Setor de Planejamento, datado de 18.10.95, que

descrevia com detalhes uma estratégia diferente adotada por alguns

concorrentes: os FAQ. Teve o apoio do Superintendente da BB-DTVM que, em

24.10, instruiu para que o tema fosse estudado em conjunto pelos setores de

Planejamento e de Fundos.

95 Comunicadas ao mercado de capitais pela Circular Bacen n° 2611, de 31 de agosto de 1995.

96 Este sentimento de realização em equipe atingiu um nível ainda mais elevado quando em set/96
a revista Exame, do Grupo Abril, atribuiu ao Banco do Brasil o título de melhor administrador de

fundos do Brasil no ano de 1996. Esta láurea repetiu-se em 1997, desta vez exclusivamente

para a administração dos fundos de renda fixa.
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O estudo sobre a estratégia dos FAQ concluiu pela sua adoção imediata

por ser a alternativa mais vantajosa para os fundos exclusivos (de apenas um

cliente). O que ocorreu? Segundo apuramos em entrevistas, o estudo encontrou

espaço na gaveta do então coordenador do Setor de Fundos e ali ficou até que

aquele funcionário fosse tirado da função por outros motivos diferentes da sua

capacidade gerencial. Só então o estudo foi desengavetado e implementado.

Mas neste momento o BB já havia dado espaço à atuação da concorrência no

segmento de fundos exclusivos. A função gerencial de controle falhou por ter

ficado incompleta. Se por um lado foram identificados os desvios pela atividade

de acompanhamento da concorrência desenvolvida pelo Setor de Planejamento,

por outro, faltou o desenvolvimento de ações necessárias para corrigir os desvios

observados.

Conclusão sobre a Gestão Empresarial - No lançamento da nova família

de fundos de investimento, a BB-DTVM mostrou ter uma grande vantagem

competitiva pela forma como é dirigida. No entanto, deve prestar mais atenção à

função de controle para que as vantagens competitivas obtidas com o

planejamento, a organização e o controle possam ser mantidas e potencializadas.

DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NA BB-DTVM:

O Desenvolvimento de Produtos - Não existia nenhuma atividade

estruturada para desenvolver sistematicamente novos produtos e acompanhar o

seu desempenho na subsidiária do Banco do Brasil. Esta deficiência, crítica em

circunstâncias normais, no entanto, foi compensada pela capacidade de gestão

empresarial da administração da organização. A situação vivida por toda a

indústria naquele momento era uma quebra total de paradigmas, fruto da

intervenção governamental. Toda a indústria estava mudando, adaptando-se à

nova regulamentação. O novo paradigma nivelava todos os concorrentes,

igualando-os.
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O Composto de Marketing - A nova família de fundos de investimento do

Banco do Brasil foi desenvolvida a partir de uma mudança nos paradigmas da

indústria. Diante das imposições da nova legislação, foram desenvolvidos

produtos adequados às necessidades dos clientes, com preço ideal, utilizando o

canal de distribuição da rede de agências do BB e a melhor promoção de vendas.

A estratégia de lançamento da BB-DTVM previu Dois objetivos distintos. E

a cronologia de lançamento dos fundos que compunham a família obedeceu a

lógica do marketing. Os principais objetivos foram atingidos: se por um lado o

Banco do Brasil foi reconhecido por seu pioneirismo no lançamento de fundos

enquadrados à nova regulamentação (obrigatória) do Bacen, por outro, os fundos

do BB constituíram um histórico de rentabilidade no período que pôde ser

apresentado ao mercado quando a captação nos fundos antigos não foi mais

permitida.

Por essa estratégia foram lançados inicialmente produtos que tinham

características mais atrativas para os clientes: aqueles fundos que possuíam

ciclos de carência maiores (90 dias)97, mas que, simultaneamente, tinham alíquota

zero de recolhimento compulsório ao Bacen. Este detalhe, por si só, poderia

proporcionar uma rentabilidade melhor em comparação a produtos similares, com

ciclos de carência menores, mas com alíquotas de compulsório maiores.

Na seqüência de ações mercadológicas foram criados e lançados os

fundos de investimento que completavam a família de produtos. Também foi

preparado o esclarecimento aos investidores sobre como se daria a migração dos

fundos antigos para o novo formato.

97 Os fundos com ciclos de carência menores (60 dias, 30 dias e curto prazo) recolhiam ao Bacen

um depósito compulsório maior, proporcional ao prazo da aplicação. Naturalmente, o depósito

compulsório incidente no fundo reduzia sua rentabilidade.
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A seguir vamos analisar separadamente cada um dos componentes do

composto de marketing utilizados pela BB-DTVM no lançamento da nova família

de fundos.

a) Concepção do Produto - Para a concepção da nova família de fundos

de investimento do Banco do Brasil foram analisados a marca que cada produto

ostentaria, sua apresentação para os investidores e seu design operacional.

Pelo fato de fundos de investimento serem produtos intangíveis, sua

EMBALAGEM é a folheteria (prospectos e folders) distribuída aos clientes para

sua divulgação. O Intervalo de tempo entre o estudo dos impactos da nova

legislação, com a respectiva formulação da estratégia a ser seguida, e o

lançamento dos fundos não foi suficiente para confeccionar rapidamente a

folheteria necessária para "embalar" os novos produtos.

A MARCA escolhida para os fundos de investimento foi a mais óbvia

possível. O pouco tempo disponível para o lançamento dos produtos não permitiu

fazer pesquisa para definição da marca mais adequada. Deliberadamente foram

escolhidos para os produtos nomes que transmitissem com bastante clareza as

características mais marcantes em cada fundo. O nome do produto era iniciado

com a tradicional marca do Banco do Brasil, suas iniciais 'BB'. O público em geral

lembra o Banco como uma instituição sólida e segura98. E estes são atributos

desejáveis em uma instituição financeira que administra recursos de terceiros,

recebendo investimentos de clientes com expectativa de retorno de longo prazo.

O DESIGN dos novos fundos de investimento do BB observou as

necessidades específicas de cada público-alvo. Essas necessidades diziam

91Í Pontos fortes do Banco do Brasil na administração de fundos de investimento: a) solidez

garantida pelo governo; b) tradição e credibilidade; c) atendimento bom e cordial; d) vasta rede

nacional e internacional de dependências; e) maior rentabilidade e remuneração; f) constante
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respeito aos prazos das aplicações e à composição da carteira de ativos. Foram

selecionados os portfólios de ativos mais adequados a proporcionar o melhor

resultado dentro do ciclo de carência de cada produto da nova família de fundos.

b) Canais de Distribuição - O Banco do Brasil está estrategicamente

presente na maioria dos municípios brasileiros e a distribuição dos fundos de

investimentos administrados pela BB-DTVM é feita por essa rede capilarizada de

dependências. Esse canal exclusivo de distribuição é um fator crítico de sucesso

que tem garantido vantagens competitivas para o BB.

O paradigma presente na distribuição de fundos de investimento é a

quantidade de pontos de atendimento (agências e postos de serviço bancários).

Além de garantirem a colocação dos fundos, ainda funcionam como barreira de

entrada a novos concorrentes. A força da rede do BB, assim, foi utilizada sem

constrangimentos pela BB-DTVM. É interessante notar que só os correntistas do

Banco do Brasil puderam aplicar em seus fundos de investimento demonstrando o

grande potencial de poupança dos seus clientes.

c) Composto Promocional - o composto promocional tem como objetivo

informar o potencial consumidor sobre os benefícios do produto para atender suas

necessidades, persuadindo-o a comprar. Para isso são utilizadas uma ou mais

ferramentas promocionais de marketing: propaganda, relações públicas,

merchandising e promoção de vendas.

Devido à tática adotada pela BB-DTVM, de criar um histórico de

rentabilidade de seus fundos de investimento, não houve um esforço imediato de

venda desses produtos. Até porque havia poucos clientes interessados em

disponibilização de informações; g) portfólio de produtos, (resultado de pesquisa realizada em

ago/97 por telefone com 800 investidores, não-funcionários, de fundos do BB)
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investir nos novos fundos" na fase de transição. Assim, os novos fundos

lançados pelo Banco do Brasil foram comprados e não vendidos. Dezoito dias

após as primeiras informações sobre a mudança na legislação do BACEN foram

lançados os fundos BB-Fix 90 (em 09.08.95) e o BB-Empresarial 90 e BB-

Premium 90 (23.08.95) exclusivamente com divulgação interna. Essa tática de

divulgação de baixo impacto promocional foi seguida por outros administradores

que adotaram táticas semelhantes100.

d) Preço - é um dos responsáveis diretos pela receita de vendas da

empresa. Na ótica do produtor, o preço ideal será sempre o maior possível, no

ponto de equilíbrio entre o que o consumidor aceita pagar e a concorrência

permite cobrar. O preço do produto fundo de investimento é a sua taxa de

administração. Para os novos fundos de investimentos da BB-DTVM foram

definidas taxas de administração num patamar inferior à média praticada até

então na indústria. Essa decisão estava baseada em dois fatores básicos: a

redução dos níveis de inflação a patamares historicamente mais baixos e a

globalização do sistema financeiro, com a potencial concorrência de bancos

estrangeiros na administração de fundos de investimento no Brasil.

O Posicionamento e a BB-DTVM - A nova legislação de fundos de

investimento criou um novo paradigma na indústria. Nessa situação, qualquer

comparação com fundos da concorrência aparentemente não faria o menor

sentido, porque todos os fundos eram novos e com características idênticas. O

posicionamento da BB-DTVM enfocou exatamente esse aspecto: num mercado

de novos produtos iguais, largar na frente garantiu uma vantagem comparativa

99 O Banco Central previu uma fase de transição em que os novos fundos poderiam conviver com

os fundos antigos. Esse período ia de 1o de agosto a 1o de outubro. Os novos fundos, com

ciclos de carência maiores ou com alíquotas de depósito compulsório ao Bacen, eram

investimento menos interessante.

100 Relatório reservado do Setor de Planejamento, datado de 28.07.95, identificou que os bancos
Nacional, Bamerindus e Banespa, além de outros 4 administradores de menor porte,

desenvolviam a mesma tática da BB-DTVM.
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com os fundos concorrentes. O Banco do Brasil posicionou-se como um

administrador confiável, ágil e que já oferecia a seus clientes um histórico de

rentabilidade dos seus novos fundos de investimento.

Conclusão sobre o Desenvolvimento e a Comercialização de Produtos

- A BB-DTVM mostrou ter um grande senso de oportunidade ao lançar

imediatamente uma nova família de fundos de investimento. Poucos concorrentes

adotaram uma postura tão agressiva. A maioria dos administradores manteve-se

numa postura defensiva, procurando modificar a legislação a seu favor ao invés

de agir, adaptando-se à nova realidade. Por absoluta incapacidade de avaliar os

movimentos competitivos do Banco do Brasil, grandes concorrentes cederam

espaço para administradores mais ousados como o BB e outros poucos. Esta

atuação ágil do Banco do Brasil garantiu-lhe vantagem competitiva sobre a

concorrência e os seus reflexos positivos persistiram ainda por um longo período

em que o BB ganhou participação de mercado, ampliando sua posição de

liderança.

O Grau de Concorrência na Indústria e inserção da BB-DTVM - O

Banco do Brasil é um forte competidor na indústria de fundos de investimento.

Sua posição de liderança não lhe garante necessariamente uma vantagem

competitiva perante os demais concorrentes mas facilita sua estratégia básica de

competição com baixos custos. Para melhor compreender o posicionamento do

Banco do Brasil em relação às cinco forças competitivas presentes na indústria

vamos a seguir analisá-las sinteticamente, observando sua dinâmica de inter-

relacionamento e como o BB se posiciona e interage nesse campo de forças.

a) Concorrentes na Indústria - o BB é um competidor de grande

importância entre os concorrentes da indústria, tanto em função da sua
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participação de mercado quanto pela qualidade de sua administração101 e

diversidade de produtos oferecidos. Sua participação de mercado, que era de

12,74% em 1994, passou para 14,77% em 1995 e terminou 1996 em 17,10%. O

volume de recursos administrados também evoluiu: de R$ 6,2 bilhões em 1994

para R$ 9,3 bilhões em 95 e finalmente para R$ 18,3 bilhões em 96. Foi um

crescimento superior ao crescimento da própria indústria.

O grupo estratégico a que pertence o BB é o de bancos estatais. Neste

grupo os interesses do governo, enquanto controlador, são a principal razão para

que venha obtendo um resultado aquém da média do setor financeiro. O

reposicionamento estratégico e a reestruturação organizacional por que passa o

Banco do Brasil102 permite prever sua mudança de grupo estratégico na indústria

de fundos de investimento, juntando-se ao grupo dos grandes bancos privados

nacionais. Este reposicionamento estratégico do BB está respaldado no trabalho

de inteligência competitiva desenvolvido por sua assessoria estratégica, que

avalia permanentemente as estratégias adotadas por seus concorrentes, atuais e

potenciais, no sistema financeiro nacional.

b) Consumidores - o espectro de consumidores de fundos de investimento

do Banco do Brasil é amplo. O Banco oferece uma gama de produtos que atende

tanto às necessidades do pequeno/médio investidor quanto aos anseios dos

investidores institucionais, passando pelos grandes investidores, inclusive

corporativos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. A estratégia utilizada tem

sido priorizar os pequenos/médios investidores (o que permite melhores

101 Fucs (1996) constata um duplo feito do BB: "o Banco do Brasil é hoje o melhor gestor de
fundos do País (...) pode comemorar duplamente o feito. É que o BB conseguiu se tornar
ao mesmo tempo o melhor e o maior administrador de fundos do País em 1996".

102 Em 20 de março de 1996, conforme divulgado internamente e através dos veículos de
comunicação, a diretoria do BB tomava uma série de medidas cujo foco era capitalizar o Banco

e mudar o modelo de gestão. Essas medidas podem ser resumidas em sete grandes linhas: 1)

recomposição da estrutura de capital; 2) reformulação da gestão; 3) melhoria da estrutura de

ativos; 4) revisão das práticas de crédito; 5) modernização tecnológica; 6) reestruturação

administrativa; e 7) estratégias mercadológicas (que também privilegiavam os negócios no

mercados de capitais e administração de recursos de terceiros/fundos de investimento).
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resultados) e também os investidores institucionais, que, porquanto sejam muito

exigentes quanto aos resultados esperados, têm um horizonte temporal de longo

prazo, o que dá mais tranqüilidade ao administrador para que apresente bons

resultados.

É interessante notar que, por coincidência, os maiores administradores

brasileiros de fundos de investimento estão umbilicalmente vinculados aos bancos

que possuem as maiores redes de agências no País e que atendem clientes de

menor poder aquisitivo. Estes clientes, por suas características, têm menor poder

pressão sobre o administrador de fundos.

c) Fornecedores - todas as atividades que compõem o processo de

administração de fundos de investimento podem ser terceirizadas. É freqüente

encontrar o processo verticalizado em muitos administradores, como ocorre no

Banco do Brasil, mas a tendência de mercado aponta na direção de uma

especialização. Esta tendência recente da atividade é conhecida como chinese

wall. A segmentação funciona como uma muralha que separa os recursos

provenientes da tesouraria das instituições financeiras daqueles originários dos

investimentos dos clientes, evitando assim conflitos entre os interesses de ambos.

No Banco do Brasil, a terceirização da broqueragem a corretoras de

valores independentes do BB é uma vantagem estratégica que reverte a favor dos

investidores de seus fundos. O poder de negociação do Banco permite negociar

preços mais baixos de corretagem em função do grande volume negociado103. O

BB seleciona as corretoras (geralmente de pequeno/médio porte, desvinculadas

de conglomerados financeiros) que apresentam melhores resultados, elaborando

um ranking que determina prioridades de encaminhamento das ordens de

103 As grandes instituições financeiras como Bradesco, Itaú, Real, Unibanco e Bamerindus
possuem suas próprias corretoras de valores. Os fundos de investimento destes bancos pagam

a elas o valor integral da corretagem. Para os bancos é uma fonte extra de receita, em

detrimento do investidor dos fundos .
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corretagem. Também são terceirizados, com as mesmas vantagens, os serviços

de informações e os de tecnologia em informática e telecomunicações.

d) Produtos Substitutos - por ser uma instituição centenária e com

apreciável tecnologia financeira, o Banco do Brasil pode oferecer aos investidores

todos os produtos substitutos a fundos de investimento disponíveis no mercado.

Assim, se houver uma 'canibalização' de produtos, o processo ocorrerá

internamente, com produtos substitutos da própria instituição, favorecendo de

qualquer maneira o BB.

e) Novos Estreantes - as barreiras de entrada a novos concorrentes da

indústria de fundos de investimento não impedem novos estreantes. No entanto,

a economia de escala, a curva de experiência, o acesso aos canais de

distribuição e a política governamental restringem a atuação de novos estreantes.

Estas barreiras de entrada estão inter-relacionadas e determinam a forma de

atuação dos competidores já existentes ou potencialmente estreantes na

indústria. E quanto mais os novos estreantes investem para superar estas

barreiras de entrada maiores se tornam as barreiras para sua saída.

A rede de agências necessária para distribuição de fundos de investimento,

enquanto barreira de entrada a novos concorrentes, tende a desaparecer com o

incremento de novos canais de distribuição relacionados com a informática e as

telecomunicações: a Internet e as centrais de atendimento eletrônico por telefone,

fax e personal banking. Esta realidade permite imaginar um surto de entrada de

novos competidores na indústria, principalmente estrangeiros, com tecnologia de

administração de ativos.

Conclusão Sobre o Grau de Concorrência na Indústria e a Inserção da

BB-DTVM - o Banco do Brasil construiu barreiras à entrada e por este motivo está

numa situação confortável. O BB, que ingressou na indústria de fundos de
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investimentos em 1986 com a criação da BB-DTVM Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários, sua subsidiária integral, está muito bem posicionado na

indústria. Seu canal de distribuição é exclusivo, capilarizado (aproximadamente

4.000 pontos de atendimento, em dez/96) e atende basicamente a um público que

ganhou poder aquisitivo com a estabilização da economia: o pequeno/médio

investidor.

A experiência adquirida na administração de ativos, principalmente de

renda fixa, capacitou a BB-DTVM a oferecer seus serviços a um público mais

exigente: o investidor institucional. O resultado é tanto a ampliação da base de

clientes quanto o incremento no volume de patrimônio dos fundos administrados.

A desconcentração de poder exercido por seus clientes permite que o BB não

sofra grandes pressões por parte dos consumidores.

Seu porte e histórico na economia brasileira também é relevante.

Desencoraja os fornecedores de serviços a entrar na atividade de administração

de fundos de investimento e permite que se possam exercer pressões junto ao

governo.

O comportamento do Consumidor e a BB-DTVM - A subsidiária do

Banco do Brasil não se utiliza sistematicamente e por conta própria de pesquisas

de mercado para identificar as necessidades de seus consumidores. O BB possui

uma assessoria interna que contrata pesquisas de mercado e repassa suas

conclusões para os órgãos interessados, entre eles a BB-DTVM. O BB utiliza

uma pesquisa104 anual que compara a percepção do consumidor em relação a

diversos produtos/serviços, inclusive fundos de investimento oferecidos pelas

principais instituições financeiras brasileiras.

a PIF-Pesquisa sobre Instituições Financeiras, realizada pela USP Universidade de São Paulo.
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A Ação Governamental e a BB-DTVM - Como agente financeiro do

Tesouro Nacional, o Banco do Brasil tem responsabilidades na execução da

política econômica do governo. Ficou clara para a BB-DTVM a intenção do

governo, que privilegiava as instituições financeiras ágeis e com vantagens

comparativas: a nova legislação dava maior liberdade à concorrência no

mercado. A princípio o Banco do Brasil era desfavorecido em função de suas

características peculiares às grandes corporações: dificuldade de implementar

inovações e pouca agilidade. Verificou-se o diametralmente oposto. A BB-DTVM

reagiu com agilidade e com pioneirismo às mudanças do cenário.

O governo brasileiro pretendeu, com a modificação da legislação de fundos

de investimento, erradicar um aspecto da cultura inflacionária brasileira: a

altíssima liquidez das aplicações em fundos. Em função do ceticismo do brasileiro

típico em relação ao sucesso dos planos econômicos seus investimentos estavam

concentrados em aplicações de curto prazo105. Outro fator agravante era a rigidez

da regulamentação de fundos de investimento, que limitava as modalidades

possíveis106, restringindo as alternativas para os administradores de fundos. A

intenção do governo foi de estimular o alongamento expontâneo dos prazos de

investimento, punindo as aplicações com características de curto prazo ao reduzir

sua rentabilidade107. Como se verificou posteriormente, esta legislação cumpriu

adequadamente sua finalidade108.

105 Os fundos de curto prazo e os de commodities (que proporcionam liquidez após carência inicial

de 30 dias) detinham conjuntamente, em mai/95, 70,77% do total do patrimônio líquido aplicado

em fundos de investimento no Brasil. Em ago/95 esse percentual era de 72,42% e em set/95

havia se ampliado ainda mais, para 78,30%.

106 As modalidades disponíveis para o investidor, reguladas pelo Banco Central ou CVM-Comissão

de Valores Mobiliários em jul/95 eram as seguintes: Ações, Ações Carteira Livre, Curto Prazo,

FAF-Fundo de Aplicação Financeira, Commodities, Renda Fixa, e Renda Fixa Pessoa Jurídica.

107 Para isso foi utilizado o mecanismo de recolhimento compulsório ao Bacen, sem remuneração,

de parte do patrimônio líquido dos fundos. Ao final de 1996 estes valores eram de 50% para os

fundos de curto prazo e de 5% para os fundos com ciclos de carência de 30 dias.

108 A indústria desenvolveu diversas modalidades de investimento utilizando fundos mútuos. Além

disso, com a cobrança da CPMF-Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, em

23.01.97, e a redução gradual da inflação a níveis historicamente mais baixos, contribuíram para

reduzir a participação dos fundos de curto prazo no patrimônio total da indústria.
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Os Impactos Econômicos e a BB-DTVM - A indústria de fundos de

investimento foi a maior beneficiária dos freqüentes programas econômicos, em

especial o Plano Real, de estabilização da economia. Com o início da cobrança

da CPMF, em jan/97, os fundos de investimento passaram a ter a preferência dos

aplicadores. Com isso perderam captação os investimentos em CDB/RDB e em

caderneta de poupança.

A Sociedade Organizada e a BB-DTVM - O Banco do Brasil não mantém

em sua subsidiária qualquer atividade de relações públicas. Sua atuação

restringe-se ao mínimo necessário, principalmente em relação aos clientes. Mais

recentemente vem assumindo posições de liderança nas associações

empresariais de seu ramo de atividade109. Esta negligência não comprometeu os

resultados da empresa. Em algumas situações pontuais a boa intenção foi

suficiente. O caso da eleição pela revista Exame, do grupo Abril, do BB como o

maior e melhor administrador de fundos de investimento do país em 1996.

O Meio Ambiente Físico e a BB-DTVM - É comum ouvir dizer que na área

de mercado de capitais, em especial na administração de fundos de investimento,

não existe a necessidade de se preocupar com o meio ambiente físico, já que as

instituições financeiras não causam problemas ao meio ambiente e estão livres de

provocar problemas ecológicos. Nesta afirmação está incluída a BB-DTVM. É

necessário observar o assunto por outro prisma para perceber que os impactos

negativos ao meio ambiente podem realmente comprometer o desempenho das

instituições financeiras.

Fundos de ações e outras modalidades de fundos administrados por

instituições financeiras estruturam seu portfólio de ativos com papéis de empresas

que, estas sim, efetivamente podem estar sujeitas ao risco econômico provocado

109
Na ANDIMAenaANBID.
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por maltratos seus ao meio ambiente físico. Se a avaliação destes ativos não

considerar os impactos da atuação empresarial sobre o meio ambiente físico

podem provocar prejuízos ao patrimônio dos fundos e, em conseqüência, aos

seus aplicadores. O lançamento da nova família de fundos do BB não contou

com ativos de empresas (ações) em seu portfólio pelo fato de as mudanças terem

afetado exclusivamente os fundos de investimento de renda fixa.

Conclusão Sobre o Meio Ambiente Empresarial - A BB-DTVM é um

administrador de fundos de investimento muito bem posicionado na indústria. Por

seu mix de produtos oferecidos, vai gradativamente migrando do grupo

estratégico de bancos estatais para o de grandes bancos privados nacionais. O

que significa maior rentabilidade para o seu patrimônio.

O estágio atual de seu envolvimento com os demais fatores críticos de

sucesso relacionados com o meio ambiente empresarial não compromete seu

desempenho. No entanto, numa perspectiva de longo prazo, devem ser

ampliadas as atividades de duas áreas específicas: a de análises de empresas

de forma a identificar e reduzir/eliminar os impactos do meio ambiente empresarial

sobre as atividades da empresa; e a de relacionamento com a sociedade

organizada, especialmente os veículos de comunicação.

A Qualidade e a BB-DTVM - Não existe na subsidiária do BB uma cultura

voltada para a qualidade. Foram feitas atividades de sensibilização para a

qualidade, como o programa 5S japonês110. Este programa, na BB-DTVM, não

passou da fase de sensibilização, o que levou ao descrédito o Programa de

Qualidade Total do Banco do Brasil. Houve um sentimento geral de frustração

das pessoas envolvidas. O Programa de Qualidade Total foi retomado

110 Segundo Ribeiro (1994), o Programa 5S, desenvolvido no Japão, é um método prático e simples
que visa obter um local de trabalho ordenado, limpo e saudável constituindo alicerce ideal para a

implementação da Qualidade Total na empresa. O termo 5S origina-se de cinco palavras que,

153



posteriormente, sem muito alarde, utilizando técnicas como o GMP-

Gerenciamento de Macro Processos e os trabalhos para certificação da ISO 9000.

No entanto, o sentimento de orgulho e confiança que se estabeleceu entre

os empregados, pelo fato de perceberem que estavam trabalhando numa

organização dinâmica e voltada para antecipar e satisfazer as necessidades dos

clientes, promoveu uma melhora no clima organizacional na empresa.

A Inovação e a BB-DTVM - Não observamos a existência da utilização

sistemática de uma metodologia para o desenvolvimento de produtos na área de

administração de fundos de investimento. Um observador menos atento poderia

considerar que a empresa não tinha motivos para se preocupar com a inovação.

Afinal, era a líder do mercado brasileiro de fundos de investimento. No entanto, o

que ocorreu na indústria de fundos de investimento foi uma quebra de

paradigmas. A BB-DTVM percebeu estrategicamente a situação e optou, mesmo

que intuitivamente, por desenvolver uma nova família de fundos, saindo na frente

de muitos outros concorrentes da indústria, reconhecidamente mais ágeis.

O fato de ter sido o primeiro administrador a lançar novos fundos de

investimento não significou garantia de sucesso. Pelo contrário, expôs o BB às

adversidades e contratempos inerentes ao pioneirismo. Esta importante tática

mercadológica mostrou ser uma maneira eficaz de fixar na mente do consumidor

a marca Banco do Brasil como sinônimo de agilidade e inovação. Em função do

sucesso obtido, esta tática foi utilizada outras vezes, também com sucesso111.

em japonês, começam com a letra S: Seiri (senso de utilização), Seiton (senso de ordenação),

Seiso (senso de limpeza), Seiketsu (senso de saúde) e Shitsuke (senso de autodisciplina).

111 A mesma tática de fixar na mente do consumidor uma imagem de agilidade e inovação, foi

adotada pela BB-DTVM quando do lançamento do fundo BB-Privatização Light, em set/96. Este

fundo era pioneiro e destinava seus recursos para a privatização da empresa de eletricidade

carioca Light, dentro do PND-Programa Nacional de Desestatização.
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O Imponderável e a BB-DTVM - A sorte favoreceu a BB-DTVM logo em

seguida ao lançamento da nova família de fundos de investimento. Apesar de

todos os estudos realizados, não foi possível prever que ocorreria o imponderável:

um empoçamento da liquidez nas grandes instituições nacionais em virtude da

quebra de grandes bancos como o Econômico, num primeiro momento. Recursos

migraram dos bancos menores para os grandes bancos nacionais, públicos ou

privados, afetando outras instituições financeiras que depois viriam a ser

socorridas pelo PROER, como os bancos Nacional e Bamerindus.

Esta foi uma das razões que consolidou a liderança do Banco do Brasil na

indústria de fundos a despeito de terem ocorrido situações imprevistas

potencialmente negativas112.

Conclusão Sobre os Fatores Gerais de Sucesso - A BB-DTVM teve um

grande senso de oportunidade ao perceber com clareza que ocorria uma quebra

de paradigmas na indústria de fundos de investimento. E que nessa nova

realidade de mercado teriam vantagens competitivas as empresas que fossem

ágeis e inovadoras. Nesse sentido os aspectos relacionados com a qualidade

não se mostraram essenciais. Por seu lado, mesmo sem ser utilizada de maneira

sistemática, a inovação no lançamento da nova família de fundos foi fundamental

para conduzir a empresa ao sucesso verificado. A BB-DTVM também tirou

vantagem da presença da sorte (imponderável) que apareceu com o

empoçamento de liquidez no sistema financeiro como um todo e ampliou a

participação de mercado do BB na indústria de fundos, reforçando a sensação

geral de que sua tática mercadológica foi acertada.

112 Foi o caso da redução de 5% para zero da parcela a ser recolhida compulsoriamente ao Banco

Central nos fundos com ciclos de carência de 60 a 89 dias. Por esta razão a BB-DTVM alterou o

regulamento de seus fundos já lançados, alterando os prazos de carência de 90 para 60 dias.
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5a PARTE - CONCLUSÃO:

O lançamento pioneiro de fundos de investimento no novo formato

estabelecido pela desregulamentação implementada pelo Banco Central do Brasil

garantiu vantagens competitivas para o Banco do Brasil através da atuação da

sua subsidiária BB-DTVM. No entanto, as vantagens competitivas obtidas não

são auto-sustentáveis. Falta à organização uma metodologia de desenvolvimento

e acompanhamento de produtos, que reduz sua capacidade de inovação. Com

isso pode comprometer seu resultado futuro apesar de um resultado recente que

pode ser considerado brilhante.

A dissociação entre o planejamento estratégico e o planejamento tático-

operacional da BB-DTVM é um dos pontos que não permite alavancar resultados

auto-sustentáveis para a empresa. O sucesso das ações desenvolvidas no

período jun/95 a jun/96 pode ser creditado muito mais à visão estratégica de um

pequeno grupo de pessoas com poder de decisão do que a um sistema

estabelecido que reproduza os aspectos positivos da capacidade gerencial

presente e atuante naquele período. Assim, a atividade de identificação pela área

de planejamento estratégico de novas ameaças e oportunidades no mercado não

permite concluir que terão também o mesmo tratamento, sendo rapidamente

analisadas, avaliados seus impactos e implementadas as soluções necessárias.

Pelo simples fato de que a função gerencial de controle não funciona a contento

na organização.

A função gerencial de controle é uma atividade de importância maior do

que a de simplesmente apontar erros, quantificando-os. Os insumos

apresentados pelas atividades de controle (números ou informações) permitem

corrigir a rota traçada pela organização. Na BB-DTVM essa função gerencial

deixa a desejar. Está dissociada do planejamento, tanto do estratégico quanto do

operacional. O resultado é que não são desenvolvidas pela empresa atividades
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que possibilitem tempestivamente a correção de rotas e a reformulação do

planejamento tático-operacional.

A vantagem competitiva da BB-DTVM pela utilização da rede capilarizada

de agências do Banco do Brasil para distribuir seus fundos de investimento pode

não ser suficiente por muito tempo. O advento da Internet, cada vez mais

presente nos lares brasileiros, e de outras formas de atendimento eletrônico,

ameaça a captação de recursos de clientes das classes sociais A e B. Por outro

lado, a entrada dos Correios como potencial concorrente na captação de

poupanças, a exemplo do que ocorre em alguns países do exterior, pode reduzir a

captação para fundos de investimento nas camadas C e D.

A BB-DTVM teve um grande senso de oportunidade ao perceber com

clareza que ocorria uma quebra de paradigmas na indústria de fundos de

investimento e que nessa nova realidade de mercado teriam vantagens

competitivas as empresas que fossem ágeis e inovadoras. A inovação no

lançamento da nova família de fundos, mesmo sem ser utilizada de maneira

sistemática, foi fundamental para conduzir a empresa a uma posição de destaque

no mercado.

A constatação de fatores críticos que comprometem o resultado da BB-

DTVM a longo prazo, não garantido vantagens competitivas auto-sustentáveis,

simplesmente evidencia a permanente necessidade que as organizações

contemporâneas têm de se reinventar constantemente sob risco de

desaparecerem do mapa empresarial como os dinossauros desapareceram da

face da Terra.
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Assim, a manutenção das vantagens competitivas obtidas com o

lançamento da nova família de fundos de investimento do Banco do Brasil

dependerá da percepção por todo o tecido organizacional da BB-DTVM de

que a única certeza no mercado contemporâneo altamente competitivo é a

efemeridade do sucesso obtido.
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GLOSSÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS é a atividade considerada nobre e

essencial na administração de recursos. Consiste na administração do portfólio

de ativos de carteiras, clubes e fundos de investimento. No desenvolvimento de

sua atividade, o administrador realiza a análise de ativos financeiros e, em função

da rentabilidade e risco de cada um, escolhe os mais adequados ao perfil e ao

horizonte temporal do investidor.

BACK OFFICE, também conhecida no Brasil como administração de

serviços de retaguarda, processa as operações de compra e venda de ativos,

registrando-as contabilmente. Fornece as informações oficiais aos meios de

comunicação e aos órgãos reguladores e controladores. Não envolve o

gerenciamento do portfólio do patrimônio administrado.

BROQUERAGEM, também conhecida como corretagem, é a corruptela do

termo inglês brokerage, que é o negócio realizado por agente ou corretor. O

broker realiza a intermediação de compra e venda de ativos financeiros, atuando

em mercados de renda fixa, ações, futuros e de commodities. Por seu trabalho o

recebe uma comissão sobre o volume financeiro negociado, desvinculada da

cobrança da taxa de administração.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS é a atividade que cuida da administração do

passivo do investimento e do relacionamento com o cliente. Consiste em acolher

ordens de aplicação de recursos de clientes investidores, responsabilizando-se

pelo seu repasse ao administrador de recursos. Inversamente, transfere recursos

do administrador para o cliente investidor quando este deseja efetuar um resgate

(desinvestimento).

CUSTÓDIA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS consiste no registro

e guarda dos ativos adquiridos pelo administrador. Também é sua atribuição o

controle dos direitos sobre os ativos a serem exercidos. Zela pela integridade dos

ativos mas não tem qualquer responsabilidade sobre sua qualidade.

PESQUISA E ANÁLISE DE ATIVOS é a atividade que identifica ativos com

potencial de geração de resultados favoráveis (lucro) na quantidade e no prazo de

tempo desejados pelo cliente. São prospectadas empresas com potencial de abrir

seu capital e ativos financeiros com preços de compra/venda atraentes. Para

seus prognósticos são utilizados instrumentais técnicos como as análises gráfica e

fundamentalista113.

3 A análise gráfica projeta tendências futuras de um ativo financeiro em função de seu

desempenho passado. A análise fundamentalista, por sua vez, projeta o valor futuro de um ativo

em função do potencial de resultados da empresa em relação às forças de mercado.
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO é o preço pago pelo serviço de Gestão de

Recursos de Terceiros. Aplica-se tanto a fundos de investimento quanto a clubes

de investimento e carteiras administradas. Tem como objetivo principal remunerar

o administrador pelo trabalho de gestão dos recursos investidos pelo aplicador

(consumidor do produto). A taxa de administração é negociada entre as partes114.

O valor total obtido pelo administrador a título de remuneração pode ser uma

composição entre dois tipos de taxas de administração, uma de valor fixo e outra

de valor variável. A taxa fixa tem como objetivo cobrir os custos operacionais e

remunerar o administrador. A taxa variável, também chamada de taxa por

performance, vincula a remuneração do administrador ao resultado obtido com a

gestão dos recursos.

WARRANT é a garantia dada aos acionistas de que poderão adquirir ações

adicionais, em um determinado prazo de tempo e a um certo preço.

4 Pode ser definida pelo administrador no caso de fundo ou clube de investimento standard,

oferecidos em larga escala.
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ANEXO

CARACTERÍSTICAS E VARIAÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS BÁSICOS

a) CURTO PRAZO - seus ativos são compostos por títulos públicos e

privados de renda fixa115. Têm liquidez diária com rendimentos. Indicados para os

recursos que são necessários no dia-a-dia, funcionam na prática como uma conta-

corrente remunerada. Oferecem retorno baixo, proporcional ao risco do

investimento116. Por aceitarem movimentações de pequena monta117, possuem

custos operacionais mais altos e têm taxa de administração compatível.

b) RENDA FIXA - seus ativos são compostos por títulos públicos e privados

de renda fixa. Têm liquidez diária e os rendimentos são incorporados após

intervalos de carência cíclicos pré-definidos118. Indicados para quem deseja

preservar seu capital. Oferecem retorno baixo ou moderado, proporcional ao

risco. Recomendado para investimentos de curto e médio prazos. Os limites de

aplicação e resgate são compatíveis com os custos operacionais e as taxas de

administração praticadas.

c) RENDA VARIÁVEL - seus ativos são concentrados em títulos de renda
variável, principalmente ações negociadas em bolsas de valores, em uma

proporção superior a 51% do total dos ativos. Não têm prazo de carência para

resgate e a liquidez é relativa119. Indicados para quem deseja fazer crescer seu

capital. Recomendados para investimentos de médio/longo prazos, oferecem

retorno compatível com a volatilidade e o risco do investimento, normalmente

superiores aos retornos oferecidos pela renda fixa.

115 No Brasil, em dezembro de 1996, o BACEN obrigava os administradores a recolherem

compulsoriamente aos seus cofres 50% do patrimônio líquido deste tipo de fundo, sem qualquer

remuneração. Como conseqüência o investidor era penalizado com um rendimento inferior ao de

aplicações de prazos maiores.

'"• O início da cobrança da CPMF-Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (0,20%

sobre o valor da aplicação), em janeiro de 1997, reduziu a atratividade deste investimento como

preservação do capital.

117 Entre R$ 50,00 e R$ 200,00.

lls Invenção brasileira para alongar o prazo dos investimentos, em vigor desde agosto de 1995.

Fundos com ciclos de 30 a 59 dias recolhem compulsoriamente 5% de seu patrimônio ao

BACEN, sem remuneração. Os fundos com ciclos superiores a 60 dias não precisam fazer esse

depósito.

119 Normalmente é de 5 dias após a solicitação de resgate. No entanto, se a bolsa estiver em queda

e o administrador não conseguir vender as ações para honrar os saques, os quotistas poderão

ter de esperar mais alguns dias para receber o dinheiro.
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FUNDOS DE RENDA FIXA - VARIAÇÕES

1) Renda Fixa Dl - Concentra a aplicação do seu patrimônio no mercado

futuro de juros e em títulos públicos e privados de taxas pós-fixadas. Procura

seguir a evolução dos juros do mercado interbancário, os CDI-Certificados de

Depósito Interbancário.

2) Múltiplos - Montados para concentrar num único fundo todas as

aplicações do investidor, considerando o seu grau de propensão ao risco.

Combina aplicações em outros fundos com diferentes características, de acordo

com o perfil do investidor: conservador, moderado ou agressivo.

3) Misto com Ações - Por agregarem ações ao seu patrimônio120 têm a

expectativa de remuneração ligeiramente superior aos fundos típicos de renda

fixa. Oferecem risco menor para o investidor que o investimento concentrado em

bolsa de valores.

4) Misto com Derivativos - Concentram as aplicações nos mercados

futuros de juros e de câmbio, com o objetivo de obter rentabilidade maior do que a

média de fundos de renda fixa. Neste tipo de fundo o administrador proporciona

um plus de rentabilidade correndo o mínimo de risco necessário para isso. São

conhecidos no mercado como "fundos de renda fixa com pimenta".

5) Investimento no Exterior121 - Concentram sua carteira em títulos da

dívida externa brasileira e de outros países chamados de emergentes. Não têm

carência para resgate.

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - VARIAÇÕES

6) Misto com Renda Fixa - Investem até 49% do seu patrimônio em títulos

de renda fixa com o objetivo de reduzir o risco do investimento puro em ações.

Na alta das bolsas rendem menos que os fundos de ações. Na baixa, no entanto,

tendem a amortecer a queda.

7) índice - Procuram incluir no seu portfólio de ativos as mesmas ações
que compõem alguns índices das bolsas de valores122.

1211 Até 20% do patrimônio líquido. Este percentual é definido pelo Banco Central do Brasil.

121 Embora aplique em renda fixa no exterior, este tipo de fundo sofre a influência da variação do

dólar americano no cálculo de sua rentabilidade. Neste caso poderia até ser considerado como

de renda variável.

122 O índice mais usado como parâmetro é o IBOVESPA-índice da Bolsa de Valores do Estado de
São Paulo. Também são utilizados o IBA-índice Brasileiro de Ações, o IBX (de empresas
elétricas), o IBV (da Bolsa do Rio) e o FGV 100 (composto pelas 100 maiores empresas de 2a

linha, excluídos bancos).
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8) Setoriais - Concentram seus ativos em ações de empresas de setores

específicos da economia (telecomunicações, eletricidade, siderurgia etc) ou que

tenham alguma característica em comum, como o fato de serem privatizadas ou

de buscarem o controle de uma determinada companhia.

9) Alavancados com Derivativos - Investem nos mercados à vista de

ações e nos mercados futuros (de índice de ações, juros, câmbio, títulos da dívida

externa e outros) e de opções de ações, com o compromisso de multiplicar o

patrimônio investido. Podem oferecer rendimentos elevados, mas o risco também

costuma ser o mais alto do mercado123.

10) Dividendos - Adquirem ações de empresas reconhecidamente

generosas na distribuição de dividendos, com o objetivo de ter um fluxo de caixa

previsível. Como a carteira é pulverizada, o risco tende a ser menor.

11) de Capital Garantido - Aplicam seus recursos em ativos de renda fixa,

reservando uma pequena parcela para investimentos alavancados em operações

com derivativos. Assim, conseguem garantir o retorno mínimo do capital investido,

podendo oferecer um plus de rentabilidade vinculada (mas sempre inferior) à

variação das bolsas de valores.

OUTROS TIPOS DE FUNDOS

11) Imobiliários - Concentram suas aplicações em empreendimentos

imobiliários. São fundos fechados. Para sair da aplicação, o investidor tem que

encontrar um interessado em adquirir suas quotas. Em alguns casos estas quotas

são negociadas nas bolsas de valores.

12) Cambiais - Investem em títulos públicos vinculados ao dólar americano

e no mercado futuro de câmbio, com o objetivo de proteger as posições em dólar

de uma desvalorização súbita da moeda norte-americana.

13) Cultural e Artístico - Concentram suas aplicações em obras de arte.

Apostam na valorização de seus preços. Periodicamente é feito um leilão das

obras que recheiam o fundo e o lucro é incorporado ao valor das quotas.

14) Empresas Emergentes - São fundos fechados que concentram suas

aplicações em empresas de capital fechado em fase de crescimento e que

prometem oferecer bons lucros a seus acionistas no futuro. Podem ser de uma

atividade (franquias, alta tecnologia etc) ou de uma região (Estado, Município etc).

123 São fundos "tarja preta", recomendados para investidores com conhecimento do alto risco

envolvido e sob absoluto acompanhamento de especialistas, por aplicarem os recursos em

operações com derivativos de forma alavancada, sem proteção.
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NOVOS TIPOS DE FUNDOS E VARIAÇÕES

Até dezembro de 1996 estavam em gestação diversos tipos de fundos e

variações. Entre eles, identificamos:

a) Ouro - Investindo em ouro físico e no mercado futuro de ouro;

b) Bois - Substituindo os clubes de investimento em bois124;

c) Audiovisual - Investe em Certificados de Investimento Audiovisual, os

quais capitalizam os produtores teatrais e de filmes brasileiro;

d) Objetivos Específicos - Destinados a um objetivo específico do

investidor125, investe em títulos de renda fixa;

e) Jogadores e Clubes de Futebol; entre outros.

124 Nesta modalidade, o investidor compra quotas de bois e lucra com a sua engorda e alta da

arroba na entressafra. Existem variações para vacas leiteiras, suinocultura e avicultura.

125 Esse objetivo pode ser a aquisição de bens de consumo de valor elevado (automóveis, barcos,

implementos agrícolas, caminhões, etc), fazer turismo ou realizar um curso universitário.
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