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INTRODUÇÃO

1 ) As Principais Questões

Por que alguns grupos sociais e instituições financeiras prosperam e progridem?

Grande parte dos estudos nesta área estão ligados sob um padrão comumente denominado

"competítividade", Segundo Michael Porter-, é nas indústrias que ganhamos ou perdemos a

vantagem COmpetitiva. O pais onde a indústria se situa influi na capacidade de suas firmas

obterem êxito O resultado de milhares de lutas em indústrias individuais determina o estado

de urna economia nacional e sua capacidade de progresso.

O conceito de Michael Porter também se aplica à indústria bancária brasil eira, ou seia,

para realizarmos uma análise dos bancos brasil eiros, devemos inseri-los no contexto de sua

formação para determinarmos seus pontos fortes e fracos. Devemos realizar tal análise dentro

de um contexto comparativo com outras indústrias nacionais e com as indústrias bancárias

mais avançadas.

O Capítulo Um desta dissertação trata exatamente da formação do. sistema bancário

nacional e das conseqüências da forte regulamentação que o governo sempre impôs a este

setor,

Ao compararmos os bancos brasileiros com outras indústrias nacionais ou com outros

bancos do exterior, em especial os bancos americanos" a principal característica com que nos

deparamos é a falta de produtividade. Este é o tema principal do Capítulo Dois .

Via de regra" a intervenção em indústrias através da regulamentação limita a

comperítivídade, e esta é, sem dúvida, a situação dos bancos brasileiros. 2 O Capítulo Três

trata do esforço brasileiro em tentar aumentar a competitividade, apesar das limitações legais,

1POR TER, Miehael, Va.ntagmn Competitiva das Na~ Rio de Janeiro; Campus. 1993, Prefácio
2foRTER,M, V,ÇJ:!, Prefácio



A grande pergunta a ser respondida nesse capitulo é. devemos ou não copiar as soluções de

sucesso de outros bancos no exterior? Ao compararmos os bancos brasileiros aos modelos de

sucesso no exterior. perceberemos uma nítida diferença em relação à produtividade. Se por

um lado temos soluções mais avançadas em algumas áreas (por exemplo: processamento de

cheques). por outro lado várias soluções adotadas por bancos no exterior não funcionaram

como esperado. O fator a ser analisado, antes de modernizarmos um banco brasileiro, refere-

se à questão de que a indústria bancária mundial está atravessando urna crise. Desta forma,

precisamos avaliar suas decisões estratégicas passadas. Basicamente, a conclusão deste

capitulo estará ligada ao fato de que os bancos têm uma percepção clara dos ganhos e das

vantagens que os investimentos tecnológicos oferecem ao seu negócio, Entretanto, não

percebem claramente a importância de outras variáveis.

Tratar essas outras variáveis consiste em tratar novos paradigmas organizacionais

vividos por nós. O Capitulo Quatro trata de questões pouco discutidas como. por exemplo, a

importância do empreendedor no setor bancário. o papel da educação no sucesso de uma

empresa, a descentralização administrativa, a importância dos não clientes nos objetivos da

organização, a relevância do porte da organização, entre outras.

Todas essas questões acabam por definir uma nova estratégia para um banco ou para

qualquer empresa: voltar-se para o sucesso Essa é a missão do Capítulo Cinco.

O Capítulo Seis, levando em consideração as informações dos capítulos anteriores,

traçará as principais características que os bancos bem sucedidos do futuro devem possuir.

2 ) A Abordagem

Posicionar o mercado financeiro brasil eiro nos dias atuais não é tarefa das mais fáceis.

Isso ocorre principalmente pela falta de informações deste setor que se encontram disponíveis



para consulta, como os ímpactos das rápidas mudanças do mundo empresarial em todas as

organizações, inclusive as financeiras.

Com o objetivo de estudarmos as organizações financeiras brasileiras em um ambiente

de mudanças, este estudo focalizará bancos comerciais ou múltiplos - nada. mais justo, uma

vez que estes consistem nos maiores representantes do setor e nos agentes mais perceptíveis

da área financeira em nossa sociedade,

Quando falamos de bancos brasileiros, a primeira imagem que nos vem à mente é a de

uma organização que tem se aproveitado da inflação para maximizar seus resultados; que tem

demitido seus funcionários sem razão aparente e que obriga seus clientes a enfrentar longas

filas para a utilização de seus serviços. Este quadro da imagem dos bancos brasileiros foi bem

ilustrado por Marcelo Duarte: l

"Terça-feira passada, na agência central do Banespa, coração de Silo Paulo, a

fonoaudióloga Cecília Marach, 32 anos, submeteu-se a uma fila de duas horas e dez minutos

para providenciar uma simples transferência de dinheiro. A fila era descomunal, tinha 70

metros. Para percorrer essa distância, uma tartaruga, daq uelas gigantes, demoraria dezesseis

minutos. Uma lesma, 87. Cecilia levou 130. Dramas como o de Cecilia, alguns maiores,

outros menores, mas todos irritantes, são vividos diariamente pela maiori a dos paulistanos.

Uma pesquisa realizada em 1990 mostrou que 22% dos 1,078 entrevistados demoraram de

uma a duas horas na fila da última vez que tinham ido ao banco, Outros 190/0 permaneceram

mais de duas horas, "

Apesar de mais visíveis e traumáticas. as filas não são os únicos aborrecimentos do

cotidiano bancário. Funcionários desinformados e com má vontade também afetam ou

afugentam os clientes. Várias são as reclamações dos clientes, como por exemplo:

It Cansei da falta de atenção do gerente ,.,"

"Fui obrigado a comprar um seguro para conseguir um financiamento no .. "

UOs funcionários ficam entretidos com serviços administrativos e não vêm nos atender."

.1DUARlE,.Marcr:lo, Q.SQmmento na Hom de Ir 00 Bi!U.ÇQ. Veia 8/4/1992 São Paulo. Ed. Abril. pás. 12
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Deter T. Frite, em matéria a para a revista National Geographic de janeiro de 1993,

fornece uma outra visão para o atendi rnento bancário em pai ses da Europa e dos Estados

Unidos 4,

"Estou em Paris. já é noite e preciso rapidamente de dinheiro. O banco ao qual me

dirijo está fechado, é claro. Porém, fora está um caixa eletrônico. Eis o que pode acontecer,

graças aos computadores e às telecomunicações de alta velocidade:

Insiro O cartão magnético de meu banco em Washington. D.C.. e digito minha senha e

a quantia de 1.500 francos, que equivale a aproximadamente 300 dólares. Os computadores

do banco francês detectam que meu cartão não é local, de modo que minha solicitação é

encaminhada ao centro de comutação inter-europeu, na Bélgica, que detecta não se tratar de

cartão europeu. A mensagem eletrônica é. então, transmitida para o centro de comutação

global, em Detroit, que reconhece referir-se ao meu banco em Washington_ A solicitação

chega lá e deduz esta quantia acrescida de uma taxa de um dólar e meio _Dali, ela retoma a

Detroit, à Bélgica e ao caixa eletrônico do banco parisiense - que faz aparecerem 300 dólares

em francos franceses. Tempo total decorrido: 16 segundos, It

Analisar por que existe uma imagem do sistema bancário brasileiro tão diferente do

modelo presente em países da Europa e dos Estados Unidos é um dos grandes objetivos

deste trabalho; o centro da análi se desta dissertação consiste em tentar encontrar propostas

para a evolução do sistema bancário brasileiro,

.•NASBm,John., Paradoxo Global. Rio de Janeiro: Bditora Campus 1994, pag 3
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CAPÍTULO 1 - A FORMAÇÃO DO MODELO BRASILEIRO

1)Fundamentos da Indústria Bancária

Os bancos floresceram no tempo dos romanos. Foi entretanto,em Veneza, Florença e

Gênova, no século XVI que estes se firmaram como grandes intermediadores financeiros.

Este fato ocorreu principalmente porque a prata era o principal meio de troca circulante na

Europa. Esta se tomara abundante na Europa após a descoberta da América.

Embora a prata e as moedas de prata fossem abundantes, uma firme proposição relativa

ao dinheiro ficou igualmente demonstrada nesse tempo. Não importa o quanto possuam, as

pessoas querem cada vez mais. Portanto, em toda a Europa os homens começaram a derreter

e a limar moedas; dessa forma, obtinham metal para fabricar mais moedas. Tal era o estado

das coisas que, quando alguém vendia uma mercadoria, nunca tinha certeza do que estava

recebendo em troca. Foi a esse problema de qualidade que os comerciantes de Amsterdã se

dedicaram então. Criaram um banco municipal, que resolvia a questão da qualidade das

moedas ao recorrer ao sistema predominante antes da invenção da cunhagem: a pesagem.

Com esta idéia, os notáveis da cidade foram os pioneiros na questão da regulamentação

pública das reservas de dinheiro por um banco oficial. O comerciante levava ao banco tanto

suas moedas boas como as adulteradas, o banco as pesava e o peso do metal puro era, então,

creditado em sua conta-corrente. O comerciante também podia transferir dinheiro para a

conta de outro comerciante. O recebedor sabia que estava recebendo o peso certo, sem

trapaça. Os pagamentos através de um banco davam direito a um prêmio.

Veio então a segunda descoberta em Amsterdã, embora o princípio fosse conhecido em

toda a parte: os depósitos assim criados não precisavam ficar no banco inativos; podiam ser

emprestados. O banco então cobrava juros. Tanto aquele que solicitara o empréstimo como

aquele que o fornecera através do banco podiam usar o mesmo dinheiro. Para que essa idéia
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funcionasse, bastava que o depositante original nunca fosse ao banco na mesma hora que

aquele que contraíra o empréstimo. A criação do dinheiro por parte de um banco é simples

assim. 5

Do texto actma, de autoria de John K. Galbraith, destacam-se alguns pontos

importantes para o desenvolvimento desta análise. Os bancos surgiram, basicamente, para

suprir uma necessidade de segurança do mercado e conseguiram atender a essa demanda por

seguirem as regras que lhes foram impostas ou que acabaram sendo aceitas por todos. Outra

premissa básica na operação de um banco também vem dessa época, e consiste no fato de

ligar os interesses de poupadores e investidores, obtendo-se e juros através dessa operação.

Ao analisarmos a questão da regulamentação, percebemos dois componentes principais:

- o primeiro diz respeito ao poder sobre a moeda que os bancos obtêm por serem

concentradores da mesma.

- a segunda refere-se ao fato de que os bancos, ao utilizarem para empréstimos recursos de

que não dispõem, acabam desvalorizando a moeda em circulação.

Novamente voltamos ao problema que deu origem à formação do sistema bancário, ou

seja , a criação de organizações nas quais a sociedade possa acreditar. O que percebemos

nessas duas observações é que nada pode garantir, a princípio, que os bancos não possam

agir em benefício próprio, assim como aqueles que limavam moedas. Os bancos poderiam

fazê-lo aplicando em suas próprias empresas ou emprestando mais do que possuíam.

A história demonstra que os bancos não eram e não são melhores do que aqueles

comerciantes de Amsterdã. Ao longo das décadas, a própria sociedade, com seus diferentes

tipos de governo, acabou criando mecanismos de controle e de regulamentação para a

operação bancária. A criação de Bancos Centrais com o objetivo de regular a operação

bancária consiste em um bom instrumento de atuação na área de macroeconomia, uma vez

que moeda em demasia - e esta é a tendência dos bancos - gera inflação, interferindo na

política de crescimento econômico de qualquer nação. O controle sobre os depósitos à vista é .

5 GALBRAITH, John Kenneth, A Era da Incerteza, São Paulo, Pioneira 1986 pág. 164-165
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um bom exemplo de ações que podem ser tomadas para, no tocante à microeconomia,

garantir operações dentro das necessidades da sociedade. Todos esses controles e

regulamentos foram impostos aos bancos ao longo dos tempos, após a constatação de que

uma nova forma de utilização ilegal das operações estava sendo executada.

Dentro do corpo desta dissertação, a questão que fica refere-se ao conceito de

regulamentação. Está claro até este ponto que regular a operação bancária é uma

necessidade, senão moral, com certeza econômica. Entretanto, o que veremos no restante

deste capítulo é o fato de que a regulamentação ultrapassou seus limites ao ditar normas de

mercado e de competição entre os bancos. Outra questão que aparecerá claramente refere-se

ao fato de que, se a regulamentação criada pelo governo confere disciplina e credibilidade ao

sistema bancário, não há nenhuma ação semelhante que faça o mesmo com o governo que

cria essas regras. Bancos não são diferentes de mercadores europeus do século XVI, mas os

governos também não o são. O que se percebe nitidamente nos parágrafos seguintes é a

utilização do sistema bancário, não necessariamente em beneficio próprio, mas em beneficio

dos governos.

A última questão básica relativa à formação bancária diz respeito ao tipo de cliente com

quem os bancos operavam em seus primórdios. A operação básica dava-se com o pequeno

investidor e com o pequeno poupador, os grandes agentes da operação. Além do mais,

quanto maior a base de clientes, menor o risco de prejuízos financeiros, assim como quanto

maior o número de bancos com os quais uma pessoa opera, menor o risco de perder dinheiro

caso o banco venha a falir. Ao longo dos capítulos perceberemos que o sistema bancário se

desenvolveu, e que este desenvolvimentoacabou segmentando sua clientela, privilegiando, de

certa forma, as empresas e as pessoas fisicas de melhor renda por representarem melhores

resultados. Entretanto, devemos repensar essa questão nos dias de hoje, uma vez que as

grandes empresas já não necessitam tanto de intermediários financeiros, e suas operações, da

perspectiva bancária, são cada vez mais onerosas. Além disto, a tecnologia permite que o
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pequeno cliente seja considerado novamente importante para qualquer operação. Todos os

clientes são importantes para a operação bancária.

Atualmente a indústria bancária vive um momento de reflexão: deve buscar um. ~

redirecionamento que vise a operação baseada em suas próprias origens, pois é lá que se

encontram suas funções básicas. A operação de um banco deve passar por um nível de

controle que garanta a lisura de suas operações, preocupando-se em ligar investidores e

poupadores através da tecnologia, ou seja, realizando operações de negócio.

Até o fim deste capítulo, veremos que o processo de consolidação dos bancos

brasileiros é muito semelhante ao dos demais bancos no exterior, ou seja, extremamente

ligado aos interesses do governo, que normalmente utilizou o sistema financeiro de acordo
\

com seus interesses políticos.

2 ) A Estrutura Bancária em Alguns Países

Ao analisarmos a formação dos bancos em todo o mundo, percebemos a importância

da regulamentação governamental e a existência de várias situações comuns, que nos

permitem afirmar que existe um modelo bancário e que as diferenças originam-se face às

necessidades políticas de cada nação. Um fato destaca-se no desenvolvimento dos bancos em

outros países neste século: seu papel de agente alavancador da industrialização. No caso

brasileiro, veremos que tal abordagem também se encontra presente; entretanto, nosso

sistema originou-se no início deste século, a partir da economia agrícola, que consistiu na

base de nosso desenvolvimento industrial.

A pesquisa referente ao modelo bancário existente em vários países é de autoria de

Porto Carrero de Castro.se foi adaptada face aos objetivos desta dissertação.

6CARRERO DE CASTRO ,Porto,OLIVEIRA. Helio, As Causas da Concentração Bancária. Rio de Janeiro
mMEC 1981,pág.6-7

, r,
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Alemanha

Os bancos comerciais alemães apresentam a característica de constituir o que

normalmente chamamos de bancos universais, ou seja, bancos que produzem todos os tipos

de produtos financeiros. Essa característica, que não é nova, tem vinculado esses bancos

principalmente à atividade industrial, uma vez que provêm não apenas o crédito de curto

prazo, mas também os de médio e longo prazos. Após a Segunda Guerra Mundial, os

poderes aliados impuseram restrições extremamente rígidas à organização bancária alemã.

Inspirando-se na doutrina norte-americana, os grandes bancos desmembraram-se em vários

pequenos bancos de atuação estritamente limitada ao âmbito de cada estado onde fossem

constituídos. Devemos destacar o fato de que essa tendência na regulamentação dos bancos

norte-americanos está mudando, uma vez que estes estão se tornando bancos nacionais após

a mudança da legislação bancária na década de 90.

Atualmente, o sistema de instituições consideradas bancos comerciais encontra-se

dividido em três grupos: bancos comerciais privados, instituições de crédito públicas e

instituições de crédito corporativas. Além dos bancos comerciais, o sistema financeiro alemão

comporta vários tipos de bancos especiais, tais como hipotecários, de poupança, etc.

Entretanto, os chamados bancos comerciais realizam 80% dos negócios do sistema

financeiro.

Grã- Bretanha

A estrutura do sistema bancário comercial do Reino Unido é uma das mais

concentradas em todo o mundo. Em sua classificação por categorias, o sistema bancário do

Reino Unido divide-se em: bancos de depósito, que podem ter várias agências e detêm a

maior parte dos depósitos, Accepting House, que corresponderiam aos bancos de

investimentos brasileiros em termos da função desempenhada, quatro categorias de bancos
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voltados para o comércio internacional e para negócios em moeda estrangeira, com a maior

parte dos depósitos em outras moedas, e uma categoria que reúne várias pequenas sociedades

financeiras.

Podem-se observar características institucionais extremamente favoráveis à

concentração do sistema bancário e à sua continuidade. Além de um habitual controle de

entrada de novos bancos que dificulta a emergência de concorrentes potenciais, influência do

poder do Banco da Inglaterra que determina condições para o estabelecimento em atividades

bancárias. O sistema bancário inglês parece constituir, portanto, um exemplo característico

de sistema com barreiras institucionais à concorrência.

Itália

A Itália apresenta um sistema bancário cujas raízes encontram-se nos primórdios da

Idade Média. Entretanto, sua configuração atual remonta, em suas linhas básicas, à primeira

metade do século :XX. Existem mais de 1.200 bancos com cerca de 10.000 agências. O

principal banco de direito público, que atua nacionalmente, é o Banco Nazionale Del Lavoro,

de propriedade do governo. Os demais são bancos predominantemente regionais,

controlados pelo governo. Há três Banche Di Interesse Nazionale; fundados no século

passado, todos se encontram entre os maiores bancos do país e são controlados pelo IRI -

Instituto Per La Riconstruzione Industriale - um instituto governamental. É através da

doutrina oficial que estes bancos permanecem competitivos, independentemente de sua

estrutura de propriedade. Os Banche Di Credito Ordinario são predominantemente privados,

mas há alguns cujo capital é controlado pelo IRI. A maior parte compõe-se de bancos de

tamanho médio e pequeno, sendo a maioria dos bancos cooperativos pequenos e limitados

em área de atuação. As demais organizações bancárias são pequenas e atendem,

predominantemente, a áreas rurais. Os nove maiores bancos, que respondem por cerca de
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45% dos negócios do setor, encontram-se todos sob alguma forma de controle

governamental.

França

o sistema bancário francês compõe-se basicamente das seguintes categorias de

instituições: bancos populares, sistema Credit Agricolee Caixas de Poupança. Os bancos

registrados detêm mais da metade do total de depósitos à vista do sistema e também mais da

metade de outros tipos de depósitos, excluídas as Caixas de Poupança. Desde 1945,

dividiam-se em três grupos: os bancos de depósitos, os bancos de crédito de médio e longo

prazoseos Banques Dáffaires. Essas duas categorias diferenciavam-se entre si porque os

Banques Dáffaires podiam participar do capital acionário de companhias, seja diretamente ou

como administradores de fundos mútuos.

Após a reforma bancária de 1966, as diferenças entre os três grupos de instituições que

compõem a categoria de bancos registrados diminuíram, embora suas denominações tenham

sido mantidas. Destas, as mais importantes são os bancos de depósitos e, entre eles, os três

maiores - Banque Nationale de Paris, Credit Lyonnais e Societe Generale - detêm pouco mais

de 50% dos depósitos de todos os bancos registrados.

Os bancos populares são pequenas instituições destinadas a efetuar pequenos negócios

a nível local. O sistema de Caixas Cooperativas que compõe o chamado Credit Agricole

fornece, basicamente, crédito ao setor agrícola e à população rural.

É dificil estabelecer conclusões a respeito da evolução da concentração bancária na

França, já que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que a legislação

bancária estabeleceu um forte controle e favoreceu a fusão de bancos, embora as regras

tivessem se tornado menos severas no fim da década de 60.
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3 ) Avaliação dos Modelos Bancários Internacionais

o sistema financeiro no mundo atual pode ser caracterizado por duas tendências

dominantes: o crescimento de instituições múltiplas e o crescimento de operações

internacionais.

A rápida exposição dos traços fundamentais que caracterizam a estrutura de alguns

sistemas bancários europeus, apresentada no sub-item anterior, permite-nos observar a

grande variedade de organizações passíveis de serem encontradas na indústria bancária. Tal

variedade resulta não apenas de diferentes necessidades de capital financeiro dos países, mas

também de diferentes preocupações sociais. No entanto, a atividade bancária tende a ser

fortemente regulada, mesmo em países cujos governos se encontram tradicionalmente

comprometidos com a manutenção de uma economia capitalista.

Um estudo comparativo do desenvolvimento de vários estados norte-americanos no

século passado, entre 1840 e 1860, forneceu resultados interessantes. Este período da

história bancária norte-americana caracterizou-se, praticamente, pela ausência de regulação

por parte do governo federal, o que permitiu aos estados adotar os mais variados sistemas de

controle. Este estudo demonstrou, de forma interessante, que a adoção da liberdade bancária

não acarretou nenhum nível anormal de instabilidade para o sistema, um desses perigos que

os defensores da regulação costumam destacar.

Os argumentos que se apresentam em favor da severa regulação da atividade bancária

são de natureza macro e microeconômica. Em relação aos bancos, a regulação em si é

exercida como nas demais atividades econômicas: cria limitação a entrada de novos bancos,

controle sobre o número de bancos existentes, sobre a abertura de agências, exigências de

capital mínimo, idoneidade e controle sobre preços de serviços prestados (taxa de juros sobre

depósitos e empréstimos e taxa de serviço), limitações quanto às aplicações dos fundos (ex:

proibição de aplicá-los em negócios próprias) e ainda quanto à extensão de certos serviços.
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As duas últimas categorias constituem, de fato, limitaçõesde entrada de bancos em atividades

restritas a outros setores.

Alguns autores destacam ainda que o setor bancário é especialmente sensível às

decisões de política monetária.

Podemos aceitar que a estrutura de um sistema econômico e de seus subsistemas, tal

como o bancário, é determinada não apenas por fatores técnicos, mas também por

especificações de ordem regulatória. Estas não devem, porém, ser vistas como o resultado de

decisões arbitrárias de governos, mas sim como o reflexo de relações econômicas que se

manifestam através de atos governamentais. A investigação dos fatos causadores de um

processo de concentração bancário será tanto mais frutífera se capaz de ultrapassar o nível de

análise de custos da atividade bancária e considerar a integração do sistema bancário na

economia.

4) O Modelo Bancário Brasileiro

O Crescimento da Indústria e a Importância do Estado - Antes de 1960

o sistema bancário brasileiro só se originou três séculos após o descobrimento do

Brasil (1800), quando o governo português outorgou a criação do Banco de Troco das

Barras de Ouro em 4 de Agôsto de 1808 e, logo em seguida, do primeiro Banco do Brasil em

12 de outubro do mesmo ano" O Banco do Brasil tinha, como objetivo principal, ser um

banco de depósitos, descontos e emissão de títulos.

O crescimento da indústria bancária nacional deve ser visto sob a perspectiva de uma

análise mais global da economia. A industrialização acelerada iniciou-se nos últimos anos do

Estado Novo e teve poucas interrupções no período pós-guerra. Ora, o sistema bancário
r»

brasileiro apresentava características tradicionais por volta de 1946. Constituído basicamente

70LIVEIRA,Sidney Alves de, Bancos uma Visão Moderna, São Paulo Erica 1993, pag 3-5
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no fim do Segundo Reinado e nos primeiros anos da República, cumpria seu papel primordial

de financiador da produção agricola e do comércio. Não estava, de modo algum, preparado

para assumir os encargos da condução de um rápido processo de industrialização.

O Bradesco, no informe comemorativo dos seus 50 anos de fundação, ilustra muito

bem este período da história bancária: "Naquele ano de 1943, em que o progresso tinha a

cor do café, o Bradesco, nascido Banco Brasileiro de Descontos, em Marília, surpreendeu

todo mundo procurando conquistar não os barões da terra, mas o cliente comum, fosse ele

um colono italiano, um comerciante de cereais ou um simples funcionário público. "8

A maior parte dos grandes bancos brasileiros nasceu em cidades do interior como casas

especializadas em financiar a lavoura. Os prazos desses financiamentos nunca eram superiores

a um ano. Faziam parte deste grupo o Bradesco, o Unibanco, o Itaú, o Bamerindus e o

próprio Banco do Brasil. Outros, como o Real e o Nacional, nasceram como firmas urbanas

especializadas em crédito, cujos prazos também são curtos? .

É preciso considerar certos fatores específicos do caso brasileiro, que o afastam dos

modelos clássicos de industrialização. Em primeiro lugar, precisamos observar que o papel

do Estado no processo de desenvolvimento industrial brasileiro não se limitou ao de agente

do aumento da demanda de várias categorias de bens e serviços industriais. O Estado

brasileiro montou uma estrutura de financiamento à qual se associou, direta ou indiretamente,

quase toda a indústria nacional, pública ou privada, e até mesmo algumas multinacionais.

Desde os anos 50, esta imensa estrutura bancária pública, intimamente associada à indústria,

pode ser caracterizada por um verdadeiro capitalismo financeiro público. Em segundo lugar,

as multinacionais estabelecidas no Brasil, com toda a importância de sua participação na

produção industrial, estão, desde cedo, associadas a um capital financeiro internacional. Além

disso, o contínuo processo inflacionário relacionado ao padrão de industrialização brasileiro

confere aos bancos comerciais um ambiente econômico com alto potencial de lucratividade,

8Bradesco - A História dos 50 Anos, Veja, Abril 1993, pág 1-2
9GALUPPO, Ricardo, Caixa Alta na Terra da Inflacão, Exame, 1118/93, pág. 77
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que se restringe a operações tradicionais de curto prazo, sem se aventurar no conjunto de

operações que poderiam propiciar a emergência de um capital financeiro privado no país.10

Os Anos de Consolidação do Sistema Bancário

Nos últimos trinta anos, o setor bancário, assim como todo o sistema financeiro

nacional, passou por profundas modificações na sua estrutura e no seu funcionamento. Sua

evolução pode ser dividida em três fases: a primeira, durante os anos 60, em que foram

realizadas reformas radicais, possibilitando o desenvolvimento de um novo sistema financeiro.

A segunda, na década seguinte, caracterizada por fusões, incorporações e formação de

conglomerados que definirama estrutura do setor. A terceira, nos anos 80 e início dos 90,em

que se observou total desvio das funções dos bancos como intermediários financeiros. No

que tange à tecnologia de informação (informática, automação, telecomunicações), os bancos

brasileiros desenvolveram, nas últimas duas décadas, aplicações com níveis .de integração

comparáveis apenas aos de poucos países de economia avançada.

A Reforma Bancária dos Anos 60

Em 1964, a meta da política econômica no Brasil consistia em combater a inflação e em

promover mudanças institucionais para que o país pudesse crescer em bases sólidas e

consistentes. A partir desse princípio, elaborou-se a lei da reforma bancária e criou-se um

novo sistema financeiro. Até então, havia uma escassez crônica da oferta de crédito. A Lei da

Usura, que limitava em 12% os juros nominais, associada a aumentos dos índices

inflacionários, sobretudo no fim da década de 50, inviabilizava financiamentos para o

10 CARRERO DE CASTRO, P. e OLIVEIRA, H., C.C.B., pág. 12-13
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desenvolvimento. O sistema financeiro existente não acompanhava o progresso registrado

pela indústria.

Entre as reformas realizadas, podemos destacar a restauração do sistema monetário,

através da criação do Banco Central (Lei da Reforma Bancária - Dezembro de 1964 ).

A reforma bancária introduziu um modelo que deixou de se basear exclusivamente nos

bancos comerciais e voltou-se à diversificaçãodos intermediários financeiros.

Coma reestruturação do sistema surgiram as instituições especializadas, como os

Bancos de Investimentos, as Sociedades de Crédito Imobiliário, as Sociedades de

Arrendamento Mercantil e as Sociedades Distribuidoras. Outras, já existentes, modificaram-

se. Os bancos comerciais mantiveram suas atividades habituais, ou seja, operações de

captação e aplicação a curto prazo. Tambémforam autorizados a captar recursos sob a forma

de depósitos a prazo. Além disso, os bancos passaram a ter novas atribuições, como

arrecadação de tributos, pagamento por ordem de órgão público de diversas atividades de

interesse público.

Com a reforma bancária, foram criados o Conselho Monetário Nacional e o Banco

Central. Competia ao Conselho formular e coordenar as políticas monetárias e creditícias e,

ao Banco Central, executá-las.'!

A Estrutura do Setor Bancário

A estrutura atual do setor bancário resulta do processo de fusões e incorporações

ocorridas entre o fim dos anos 60e início dos 70.

Por exemplo, a receita do Bradesco, no esboço de uma rede, seguiu a receita da

compra de cartas patentes. Esta começou a ganhar forma com a anexação, em 1967, do

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina. O desenho adquiriria traços firmes mais

11BULHÕES, Myriam Silva de, Duas Décadas de Crescimento e Modernizacão, Conjuntura Econômica,
lunhode 1993,pág.39 .
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precisamente nos anos 70, com a compra do Banco da Bahia. Aotodo, o Bradesco comprou

17 bancos.P

Desde a década de 50 há indícios do aumento de concentração do setor bancário, mas

foi apenas a partir de 1967, com estímulos creditícios para aquisições de capital entre

instituições financeiras, que o processo ganhou ímpeto. A esse estímulo foram acrescentados

incentivos fiscais, com a criação, em 1971, da comissão de fusão e incorporação de empresas.

Entretanto, o fator fundamental que contribuiu para a aceleração das fusões e incorporações

foi a suspensão, em 1970, de novas cartas patentes para agências bancárias.

Havia ainda duas outras modalidades criadas pelo Banco Central: a criação de Agências

Pioneiras e de Postos de Serviços em escritórios de empresas privadas e públicas. Este

processo resultou em 191 incorporações, além das fusões realizadas pelos bancos privados.

Cerca de 94 incorporações foram realizadas por bancos que, por sua vez, foram absorvidos

por bancos maiores. De 1972 a 1977, período de proibição de concessão de novas licenças,

os quatro maiores bancos privados (Bradesco, Itaú, Nacional, Unibanco) aumentaram em

79% sua rede de agências.

O processo de fusões e incorporações foi realizado essencialmente pelos bancos

privados nacionais em resposta a estilos governamentais que objetivavam uma maior

eficiência e segurança ao Sistema Financeiro, aumentando a capacidade de competição em

relação aos bancos estrangeiros. Em 1964, havia 304 bancos privados nacionais que, em

1975, reduziram-se a 106.

Os conglomerados passaram a oferecer todos os tipos de serviços financeiros, de modo

que, anos mais tarde, a transição para o sistema de bancos múltiplos constituiu uma mera

formalidade. Outras características da estrutura do setor são definidas pelo tamanho da rede

de agências dos bancos estatais e pela baixa representatividade dos bancos estrangeiros. Em

1992, de um total de 234 bancos e cerca de 15.900 agências, o setor público participou com

12% dos bancos e 47% das agências. A expansão da rede de agências dos bancos estatais foi

12 B.H.50 A, pág 7



20

sensivelmente superior à dos bancos privados. Em 1970 havia 2.203 agências estatais, que

passaram a 3.928 em 1980 e a 8.234 em 1990, ou seja, registrou-se um crescimento de 78%

na primeira década e de 110% na segunda. Nos mesmosperiodos, a expansão das agências

dos bancos privados foi de 30% e 24%, respectivamente.

Os bancos estrangeiros operam no Brasil desde o final do século; entretanto, passaram

a sofrer restrições. Foram proibidos de estabelecer novas agências ou de adquirir

participações acionárias em bancos comerciais brasileiros. Aqueles que já operavam no Brasil

não obtiveram permissão para expandir suas redes de agências. Assim, acabaram optando

pela aquisição de participações em bancos de investimentos e, ao longo do tempo, também

expandiram escritórios de representação. A partir da década de 70, o interesse dos bancos

brasileiros no mercado externo, em decorrência dos acordos recíprocos, aumentou o número

de bancos estrangeiros no Brasil. Os bancos múltiplos surgiram basicamente a partir de

antigas corretoras, distribuidoras, financeiras e bancos de investimentos. A criação dos

bancos múltiplos não afetou a estrutura do setor. Os conglomerados deram lugar aos bancos

múltiplos de grande porte, e os novos bancos, se bem que numerosos, ficaram restritos a

determinados segmentos do mercado.

No panorama internacional, a década de 70 caracterizou-se por condições excepcionais

de liquidez. Atraídos por esse mercado, o Banco do Brasil e o Banco Real abriram as

primeiras agências fora do país. Na década de 80, foram autorizadas a criação dos bancos

múltiplos e a eliminaçãoda necessidade de carta patente para funcionamento de uma agência.

A quantidade de instituições financeiras que em 1992 já totalizavam 231 bancos nacionais e

estrangeiros voltou a crescer, com 16.811 agências e 10.995 postos de atendimento. O

objetivo principal de cada banco passou a ser a captação do maior volume de recursos em

suas agências.

Com a inflação sempre elevada, a rentabilidade dos bancos era excelente e,se o

objetivo consistia em captar recursos, o sistema bancário reagiu rapidamente, oferecendo
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agências luxuosas e sofisticadas (ampliou-se a quantidade de produtos: seguros, turismo,

investimentos, leasing, entre outros) e serviços sem tarifação.

A partir de 1986, com a aplicação dos primeiros choques heterodoxos na economia

brasileira, o papel dos bancos passou a ser discutido. Os bancos perceberam que a estrutura

de prestação de serviços bancários fornecidos aos clientes tinha um custo extremamente

elevado e, em alguns casos, chegava a ser artesanal, dando origem a diversas alterações no

sistema.

Inicialmente, retornou-se a uma antiga função relegada a segundo plano: agentes

fomentadores da economia. Outra medida foi dar importância à tarifação; com essa cobrança

de tarifas, os clientes passaram a exigir mais qualidade, o que obrigou os bancos a

racionalizar seus serviços e produtos, investindo em modernos sistemas de automação

bancária.

Os Bancos na Década de 80

A função de um banco é intermediar poupança e investimento, contribuindo para gerar

progresso com acréscimo de bens e serviços. No Brasil, entretanto, os bancos se desviaram

de suas funções básicas. Esses desvios materializam-se em ações a curto prazo, lastreadasem

títulos públicos, de elevada rentabilidade, que ofereciam garantias contra a corrosão

inflacionária, mas não contribuíam para o desenvolvimento da economia. Refletiam os

problemas do país relativos a déficits públicos e inflação crônica.

A Constituição de 1988 é um triste exemplo da interferência do governo, não só no

setor bancário, mas na vida do país como um todo. Transferiu grande parte das receitas (ao

mesmo tempo em que manteve uma série de gastos) da União para estados e municípios. O

resultado foi o aumento da dívida pública. Para financiar a dívida, o governo foi obrigado a

emitir títulos com juros elevados para atrair compradores e conter a dolarização dos ativos.

Os juros elevaram o aumento da dívida, que pressionou a inflação, provocando novos
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acréscimos de juros; um círculo vicioso que só será rompido com a redução do déficit. Os

juros elevados induziram a poupança a deslocar-se do setor produtivo para o mercado

financeiro através da aplicação de papéis, pois oferecia, além de remuneração elevada, baixa

taxa de risco. A função dos bancos, sobretudo na segunda metade da década de 80, foi a de

girar a dívida do Governo. A inflação gera distorções absurdas, o que possibilitou aos

bancos, principalmente na primeira metade dos anos 80, auferir lucros extraordinários, que

permitiram a realização dos elevados investimentos em automação, no fim dos anos 80 e no

início dos 90.

Os lucros dos bancos não consistiram apenas em depósitos não remunerados, mas

também em cobrançaseem arrecadações de impostos e taxas. Uma vez na rede bancária,

nenhum tipo de indexação incidia sobre os valores dos tributos, e o prazo de recolhimento,

por parte do setor público, podia se estender a até 30 dias. Não é dificil, portanto, imaginar o

volume de recursos de que os bancos dispuseram para aplicar a custo zero. A partir de 1988,

com a aceleração inflacionária, os mecanismos de recolhimento por parte dos órgãos públicos

foram corrigidos.

A intermediação bancária foi influenciada por diversos fatores, como o nível da

atividade econômica e as taxas de juros, mas a inflação e os planos econômicos destinados a

combatê-la foram preponderantes. O Plano Cruzado, por exemplo, mudou abruptamente o

perfil do setor em 198613.

A Expansão da Rede de Agências

No início da década de 80, com o objetivo de reduzir o déficit público, os subsídios

foram cortados, e os impostos indiretos, aumentados. Como resultado, as taxas de inflação

acusaram declínio em 1981-82. Voltaram a subir, todavia, no triênio subseqüente. Com a

aceleração inflacionária, as instituições financeiras se expandiram. Entre 1979 e 1985, o nível

13BULHÕES,M.S.,D.D.C.M., pág 43
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de mão-de-obra no sistema financeiro aumentou de 740 mil para 993 mil. A rede de agências

bancárias aumentou 37% de 1980 para 1985. No maior banco, o Bradesco, o número de

funcionários cresceu 50% entre 1981-84. As rentabilidades dos bancos comerciais acusavam

taxas elevadas.

Em fevereiro de 1986, com a implementação do Plano Cruzado, os lucros inflacionários

foram interrompidos abruptamente. Ainda no mesmo ano, o índice de rentabilidade dos

bancos privados mostrou um valor elevado porque o Banco Central permitiu que as perdas

com ajustes e as despesas com a adaptação à nova situação econômica fossem parceladas em

futuros exercícios. Contudo, houve uma queda sensível no ano seguinte.

Os Desvios das Funções Clássicas

A expansão da rede de agências, que representava um bom negócio com os lucros

inflacionários, tomou-se um ônus no momento em que esta fonte de receita cessou. Os

bancos procederam, então, a um drástico corte de gastos. A mão-de-obra do sistema

financeiro passou de 993 mil em 1985 para 883 mil em 1986. O número de agências caiu de

15.422 em 1985 para 14.679 em 1986, e para 12.810 em 1988. O fracasso do ajuste

econômico acarretou, de imediato, dificuldades adicionais. Os depósitos à vista, que haviam

se expandido com a estabilização da economia, caíram. A demanda de crédito também foi

reduzida. Com a inflação alta e o horizonte indefinido da economia., várias empresas de

pequeno e médio porte ficaram inadimplentes.

Os custos de operação bancária, que já vinham aumentando com a expansão das

agências e investimentos em automação, foram ampliados. Segundo os balanços publicados

pela Gazeta Mercantil, a participação das despesas operacionais no total dos depósitos dos

bancos comerciais aumentou, de 51% em 86, para 147% em 1988, e para 220% em 1990. A

partir de 91, a relação começou a decrescer.



24

No período em questão foram introduzidas mudanças no Sistema Financeiro Nacional

que, em alguns casos, revelaram-se positivas. Eliminou-se o mecanismo que privilegiava o

Banco do Brasil em relação à conta de movimento, o que aprimorou o ordenamento entre

Banco Central, Tesouro Nacional e Banco do Brasil. Foram criados os bancos múltiplos, que

possibilitaram a redução dos custos administrativos, e a extinção do valor das cartas patentes

acabou estimulando a concorrência. A partir de 1989, introduziram-se ainda duas medidas

que contribuíram para a ampliação das atividades bancárias. Uma delas foi a criação de um

mecanismo de arbitragem de taxas que, através do mercado do ouro, possibilitou às

instituições financeiras realizar operações em moedas estrangeiras com maior autonomia,

expandindo as operações cambiais. A outra medida consistiu na organização do mercado

interbancário, tendo como instrumento o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que

contribuiu significativamente para o aumento da eficiência do sistema.

Com a volta da inflação no fim de 86, os bancos foram se transformando em

intermediadores de recursos para o giro da dívida do governo. Como as taxas de inflação

atingiam patamares extremamente elevados, os bancos foram obrigados a realizar esforços

para não perderem depósitos. Ampliaram e sofisticaram seus serviços. Criaram contas

remuneradas e fundos ao portador, captando recursos a curtíssimo prazo, lastreados em

títulos da dívida pública. Esses recursos possibilitaram acréscimos dos depósitos a prazo nos

bancos. A lucratividade aumentou pois, quanto mais elevadas as taxas inflacionárias, maior a

diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação de recursos. Os planos subseqüentes

tiveram o seguinte impacto: o Plano Verão de 1989 não obteve apoio político e revelou-se

ineficiente. Em 1990, o Plano Collor bloqueou metade dos depósitos da poupança, criou o

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para desestimular aplicações de curto prazo e

liberou a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários. Não obteve sucesso por

não realizar reformas estruturais para promover o equilíbrio das contas do Governo. 14

14BULHÕES,M.S.,D.D.C.M., pág 44



25

Em 19910 Plano Collor 2 extinguiu as aplicações no " Overnight " para pessoas fisicas

e jurídicas, substituindo-o pelo Fundão. Aumentou o depósito compulsório sobre as receitas

provenientes do Float (aplicação das reservas estacionadas no caixa) e criou um compulsório

sobre os depósitos a prazo. Outra receita de Float que deixou de existir no final de 92 foi a

arrecadação das contribuições do INSS, uma vez que os bancos podiam manter o dinheiro

arrecadado pelo Tesouro em caixa por um determinado número de dias. Esse serviço passou

a ter uma remuneração fixa. Os bancos realizaram novos ajustes após o Plano. No sistema

financeiro, o nível de mão-de-obra caiu de 993 mil em 85 para 762 mil em 92. No setor

bancário, entre 1988 e 1992 a redução foi de 81o mil para 695 mil. Quanto ao número de

agências, a avaliação é mais dificil devido à extinção do valor das cartas patentes e, com a

criação dos bancos múltiplos em 88, novas instituições entraram para o setor. O

desenvolvimento da informatização e da automação possibilitou a captação de recursos com

a expansão de Postos de Serviços. Nos últimos anos os resultados foram bons para os bancos

privados, apesar da redução acentuada nos lucros em 1991. Como estes já vinham se

reestruturando, o impacto não foi tão grave. Todavia, com os compulsórios vigentes, o

governo passou a se apropriar de grande parte do lucro inflacionário. Foram rentáveis as

operações com ganhos nas variações de câmbio, nas taxas de interbancário e nas oscilações

de mercados futuros 15.

Quanto aos bancos públicos, os resultados foram ruins. De acordo com o estudo do

Banco Central de junho de 92, os 10 maiores bancos estaduais apresentavam um patrimônio

líquido negativo de US$ 2 bilhões, apesar de o Governo Federal ter gasto mais de US$ 2,3

bilhões em programas de saneamento financeiro. No mesmo período, os bancos privados

registravam um patrimônio líquido positivo calculado em US$ 6,6 bilhões. Desde 1987, o

Banco Central já teve que intervir em mais de 60 instituições estaduais , ou seja, em plelo

menos 69% do total.

15BULHÕES,M.S.,D.C.C.M., pág 45
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Como o Governo não conseguiu combater a inflação atacando suas causas, limitou-se a

cercar os .0efeitos.Restringiu o crédito e colocou títulos no mercado, reduzindo a expansão

monetária sem, contudo, eliminar a influência expansionista e provocando recessão. Os

bancos foram instrumentos dessa política.16.

A necessidade de racionalizar sistemas e de reduzir custos implicou a dispensa de

pessoal. Para um banco de varejo nada é mais dispendioso do que o atendimento

personalizado. A solução foi a automação do atendimento ao público, que afastava o cliente

das agências. O processo de automação se resumiu em quatro etapas: a primeira consistiu na

colocação do computador junto aos funcionários no caixa; a segunda, na colocação do

computador no banco sem o funcionário, ou seja, os caixas automáticos que permitem

saques, depósitos, pagamentos, consultas de saldo; a terceira, na colocação dos caixas

automáticos fora dos bancos, para utilização durante 24 horas por dia; a quarta etapa

consistiu na evolução dos caixas automáticos para agências automáticas, que podem oferecer

uma vasta gama de serviços sem nenhum funcionário. Seguindo ainda a política de afastar o

cliente da agência, foi criado o telemarketing na venda de serviços por telefone. Ao mesmo

tempo, estabeleceu-se um serviço de atendimento ao cliente por telefone. Como resultados

dos programas de automação, constataram-se ganhos de produtividade na compensação (em

1979, a média era de 2,5 cheques compensados por funcionário, em 1984, de 3,9 cheques

por funcionário e, em 1989, de 5,7 cheques por funcionário). Não existem dados dos

investimentos realizados na automação bancária. De acordo com as estimativas da

FEBRABAN ( Federação Brasileira das Associações Bancárias ), os bancos privados

investem cerca de US$ 1,5 bilhão por ano. Incluindo-se os bancos públicos, a cifra chegaria

a 1,8 bilhão por ano.17

Um bom exemplo dos investimentos realizados pelos bancos brasileiros no sentido de

melhorar suas operações pode ser visto através das ações tomadas pelo Bamerindus nesta

16 NBULHOES,M.S.,D.C.C.M., pág 46
I7BULHÕES,M.S.,D.C.C.M., pág 48
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década de 90. De suas 1.309 agências, 103 passaram por reformas tanto nas fachadas, dando

espaço ao verde, como no interior, com novos móveis, computadores e máquinas de auto-

atendimento. O objetivo maior da automação é capacitar o Bamerindus a dobrar o número de

clientes em dois anos. Esta mudança consiste na importação de 7.500 microcomputadores

386 e de 1.600 máquinas de auto-atendimento, com os quais serão gastos US$ 97 milhões.

Outros US$ 103 milhões serão gastos em obras de engenharia e reformas, sinalização das

agências, equipamentos complementares, treinamento e marketing. Além de informática, o

projeto inclui novidades no atendimento, como atendimento diferenciado para office-boys ou

recepcionistas na frente dos caixas. A direção do Bamerindus afirma que este projeto foi uma

reação ao que havia sido feito pela concorrência. As máquinas são as grandes estrelas do

projeto, a começar pelos micros, que serão instalados nos caixas. Dotados de equipamentos

acessórios para leitura óptica de códigos magnéticos e de barras, reduzem o tempo gasto

pelos clientes nas filas do caixa. Em áreas nobres estarão as centrais de conveniência (grupos

de, no minimo, três máquinasde auto-atendimento funcionando 24 horas por dia). Nelas, ao

serem identificados pelo cartão, os clientes receberão atendimento diferenciado (por

exemplo: as letras das máquinas serão ampliadas quando utilizadas por aposentados; as

centrais terão teclado Braille, um acessório inédito em bancos). No atendimento direto ao

cliente, no qual as máquinas são substituídas por pessoas, foram adotadas 32 medidas, desde

o redesenho dos balcões, com curvas de maior privacidade, à instalação de aparelhos de

televisão na área da fila, com uma programação de informativos, dicas de saúde, de economia

e comerciais do banco. As recepcionistas vão ajudar nesse trabalho, orientando as pessoas

que vão à agência a procurar a área certa, evitando ao máximo a formação de filas. Com

estas medidas, o tempo médio das filas, de 25 minutos, deverá ser reduzido em até 30%.

A qualidade do atendimento também será melhorada. Hoje, 40% do pessoal das

agências estão na retaguarda; com o projeto Bamerindus 2000, a separação dos cheques na

boca do caixa deverá baixar este índice para 15%.
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As medidas tomadas pelo Bamerindusservem apenas para ilustrar a postura que tomou

conta do mercado bancário brasileiro, uma vez que projetos semelhantes estão em andamento

em bancos de grande porte, como Bradesco, Itaú, Nacional, Real e Unibanco, entre outros.

5 ) Conclusão

Os bancos respondem aos estímulos e freios das políticas governamentais.

Beneficiaram-se, investiram, ajustaram-se. No Sistema Financeiro faltam ainda uma maior

disciplina por parte dos Bancos Estaduais e a independência do Banco Central.

Os bancos comerciais constituem um tipo de instituição que cumpre duas funções: a

primeira é a de fornecedor do mecanismo de pagamento dentro da sociedade; a segunda, de

intermediário financeiro, que recebe depósitos e os empresta a agentes que necessitem de

liquidez. Os possíveis choques entre as duas funções seriam evitados pela solução extrema

advogada pela escola de Chicago, ou seja, a regra de 100% de reservas sobre os depósitos,

tal que a função exclusiva dos bancos comerciais se reduziria à de guardiões do mecanismo

de pagamentos da economia. 18 Entretanto, num ambiente extremamente controlado, o

sistema regulatório age como um redutor da competição. A tendência é a de que todos os

bancos acabem oferecendo os mesmos produtos e serviços, basicamente iguais em relação ao

desenho, às especificações e ao preço.

Um bom exemplo deste efeito pode ser a implantação do atendimento telefônico nos

bancos brasileiros. O banco pioneiro neste tipo de operação foi o Unibanco que, em 1992,

obteve uma grande alavancagem em sua imagem, sendo considerado um banco de alta

tecnologia. Daquele ano para cá, outros bancos passaram a apresentar o mesmo serviço, com

pequenas diferenças. Neste caso específico, o que chama mais atenção é a ausência de tarifas,

num atendimento que, se por um lado é mais barato do que o atendimento nas agências, por

outro consiste em um atendimento gerador de demanda e, portanto, um serviço alavancador

"\CARRERO DE CASTRO, ". e OLIVEIRA, H., C.C.B., pág. 69

..
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de custos.' Esta situação é bem diferente nos Estados Unidos, onde estes serviços são

tarifados, quando não terceirizados para outras empresas. Geralmente os regulamentos

especificam, nos mínimos detalhes, os serviços e os produtos bancários permitidos, bem

como suas características.

Exemplos típicos de controles são:

-controles de taxas de juros para empréstimos e depósitos

- exigências de altas reservas de moeda. (no caso americano, esta exigência é da ordem

de 10%)

- barreiras de entrada de instituições estrangeiras

Num ambiente mais competitivo e com menos recursos livres,em economias não

inflacionárias, o sistema financeiro deverá estar em plena forma para continuar ganhando

dinheiro, ao contrário do que acontecia na época da inflação. Com a inflação menor, o

dinheiro da sociedade tem menor necessidade de se reciclar para não perder o poder de

compra. Esse dinheiro é arbitrado pelos bancos, que o multiplicamatravés das operações de

tesouraria (descasando prazos e moedas ,como por exemplo: comprar moeda pelo prazo de

30 dias e, com isso, financiar ou adquirir títulos público de um ano). A operação financeira

.continuará representando lucro. Entretanto, ficará mais técnica e, portanto, mais dificil de

garantir esse lucro.19

6 ) Análise da Situação Atual

As 500 maiores empresas não financeiras do país tiveram um lucro médio de 2,2%

sobre o Patrimônio Líquido em 1992, e os 50 maiores bancos, um lucro médio de 9,8%. Um

levantamento sobre os lucros bancários no mundo entre 1987 e 1991 mostra os brasileiros em

situação privilegiada. Tiveram, naqueles quatro anos, uma lucratividade média de 13% sobre

o patrimônio. Os bancos europeus conseguiram 9%, e os americanos, 7%. O curioso é que os

19JIORITA,Nilton, Bancos Mudam para Ganhar sem Inflação,OESP,pág BIO
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bancos brasileiros conseguem ser mais lucrativos trabalhando com custos maiores. As

agências brasileiras têm, em média, oito funcionários atrás do balcão para cada empregado do

setor operacional. No Brasil existe uma média de 30 funcionários para cada posto de serviço

ou agência. Nos países desenvolvidos, essa média é inferior a 20. Além disso, os bancos

nacionais são gigantes em relação à economia do país. Um estudo do professor Joe

Yoshimo, da USP, mostra que são responsáveis por 10% do Pffi. Nos EUA, os bancos

respondem por 3% do Pffi e, na Argentina, por 4%.20

É exatamente o detalhamento desse quadro pouco real, em que bancos com altos

custos e baixa produtividade possuem alto retorno,queestaremos analisando ao longo do

próximo capítulo.

20GALUPPO, Ricardo, C. A T. I. ,Exame, 11/8/93 pág.78-81
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CAPÍTULO 2 A INDÚSTRIA BANCÁRIA NA ATUALIDADE

Uma vez entendido o processo de formação bancária em todo o mundo e explicadas suas

diferenças, vale a pena comparar os vários sistemas bancários que se formaram,

principalmente para podermos posicionar o sistema brasileiro.

O foco desta comparação será o de bancos de varejo, ou seja, aqueles que atendem o

público em geral. Este foco se justifica, principalmente porque esta é a forma mais antiga e

representativa do negócio bancário. Inicialmente, devemos entender a forma através da qual

os bancos brasileiros negociam.

1 ) O Modelo Brasileiro Atual

O sistema financeiro nacional mudou muito nos últimos anos, mas os bancos, em sua

maioria, conservam algumascaracteristicas há décadas: "Eles nunca emprestaram dinheiro a

longo prazo para financiar a instalação de empresas", diz o economista Carlos Eduardo de

Carvalho, assessor da CUT.

De acordo com cálculos do economista Joe Yoshimo, os bancos nacionais, entre

públicos e privados, comprometem apenas o correspondente a 1,9% do seu Patrimônio

Líquido com osempréstimos a longo prazo. Nos Estados Unidos, o percentual para esse tipo

de financiamento corresponde a 15%. Segundo o Prof Stephen Kanitz, que observou o

trabalho de gerentes de contas americanos, " o gerente é quase um ministro municipal do

Planejamento . Sabe o tipo de negócio que pode dar certo na sua região e que deve ser

financiado pelo banco. Cede os dólares e assume os riscos do financiamento. A comparação

com o gerente brasileiro é a de que no Brasil, ao contrário, o gerente é especializado na
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captação de recursos . Se as empresas financeiras do Brasil trabalham de maneira tão

diferente é porque sua forma de lucrar tem pouco a ver com a dos bancos internacionais". 21

Ganham dinheiro cobrando juros. Na verdade, ganham com a diferença entre os juros

que cobram e os que pagam;.e pelo menos um terço desse lucro vem de relações com o

governo.

Cobram juros pelo financiamento do capital de giro de empresas ou pelo fornecimento

de cheques especiais. Ganham também através das tarifas dos serviços prestados. O saldo

parado na conta-corrente rende para o banco na medida em que a inflação cresce. Esse efeito

também atinge o dinheiro na compensação bancária. Entre a data de pagamento de um título

e seu crédito na conta do cliente, há dinheiro rendendo para o banco. O prazo de

compensação de cheques no Brasil é aceleradíssimo. Em três dias o valor de um cheque de

Recife está disponível numa conta de São Paulo. Os bancos brasileiros são os mais eficientes

ao lidar com prazos. Se não o fossem, com a inflação os clientes descobririam outros meios

de lidar com suas economias .

O atendimento a pessoas que vão ao banco só para pagar uma conta de telefone ou de

condomínio tem um custo para o sistema que implica mais funcionários, mais papéis

processados e mais gastos com energia. Significa, também, mais dinheiro no caixa e,

portanto, lucro. O dinheiro das contas rende pelos dias em que fica em poder dos bancos e

também pelas tarifas cobradas em algumas operações. Calcula-se que, a cada dez pessoas

que entram na agência, três não são clientes e estão ali apenas para usufruir deste tipo de

serviço. Este número é alto em relação a padrões internacionais. Em outros países, o

atendimento costuma restringir-se aos clientes da própria agência.

Segundo um cálculo do economista Joe Yoshimo, a estrutura bancária brasileira

consome 27 bilhões de dólares a mais do que custaria se não fosse tão dispendiosa. Um custo

tão alto coloca os bancos numa situação delicada.Em primeiro lugar, raramente são claros na

cobrança de seus serviços. Para suportar seus custos, os bancos aumentam suas taxas de

21GALUPP,Ricardo,Caixa Alta Na Terra Da Inflacão,Exame,11/08/1993,pág-76 -84
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juros. Os custos são maiores para os bancos de rede, como Bradesco, Brasil, Itaú, Nacional,

Banespa, Unibanco, Bamerindus. Segundo o economista Robert Luis Troster, da Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, o sistema é concentradíssimo: os dez maiores

bancos detinham, em 1992, 65% dos depósitos e eram donos de 64% do patrimônio de todo

o sistema nacional. Esse levantamento não inclui o Banco do Brasil. Se incluído, os

percentuais subiriampelo menos 5%.

Os bancos mais lucrativos são, entretanto, os que aceitam correr mais riscos.

A seguir, alguns exemplos de comportamento no mercado bancário brasileiro. O

Pontual prefere abrir mão de uma taxa de juros maior a financiar alguém que possa não

honrar um pagamento. O Itaú tem, por tradição, nunca comprar títulos públicos dos estados,

que oferecemjuros mais altos em troca da incerteza do resgate. O Bradesco usa um sistema

informatizado, que permite operações mais cuidadosas quando existe muito dinheiro em

risco.

Os bancos de maior rentabilidade são aqueles que jogam firme nos títulos m31S

lucrativos, mas de menor garantia de retorno, ou aqueles que fazem operações ousadas na

Bolsa de Valores. Há também bancos mais ousados nas operações de crédito, como o

BMC.

Seja qual for a forma pela qual os bancos ganham dinheiro, o certo é que sabem agir

com segurança no terreno de projeções de taxas futuras de inflação. O centro do banco é o

departamento que cuida desse tipo de previsão. Trabalha-se ali com o cruzamento de

informações de consultorias especializadas e com pesquisas patrocinadas pelos próprios

bancos.

Os lucros do sistema são hoje muito menores do que os do passado. Em 1989, com a

inflação, os bancos nacionais lucraram 18% sobre seu Patrimônio Líquido, contra os 12%

previstos para este ano. " Nosso banco opera no mundo inteiro e tem bons lucros nos países

onde não há inflação .Por que só aqui precisamos dela? ", disse Álvaro de Souza, presidente

da filialbrasileira do Citibank em 1993.
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Desde o Plano Cruzado, os bancos nacionais vêm buscando mais eficiência à preç~s

menores. Ou seja, a capacidade de resposta dos bancos às mudanças na economia é enorme.

Os bancos brasileiros estão mudando principalmente porque o mercado em que operam

está ficando mais exigente. As regulamentações que protegem suas operações estão se

tornando mais flexíveis.

2 ) Tendências nos Países da América Latina22

As mudanças ambientais não ocorrem apenas no Brasil. Na verdade, tratam-se de uma

tendência mundial ou, pelo menos, da América Latina.

Recentemente os países da América Latina reconheceram os efeitos negativos dos

pesados controles sobre seu sistema bancário e estão tomando medidas para promover um

ambiente mais livre. Algumas das iniciativas adotadas pelos países latinos:

México

Este país optou por descentralizar seu sistema. Em 1988, o governo mexicano deixou

de controlar as taxas de juros, simplificou os controles para operações de crédito - como

empréstimos obrigatórios para todas as instituições -, diminuiu exigências de reservas

compulsórias e concedeu licenças a novos bancos para aumentar a competição. A partir de

1994, o mercado bancário do México foi aberto para a competição estrangeira.

Colômbia

Desde 1989, vem se afastando, passo a passo, de um sistema bancário muito

especializado e caminhando em direção a um conceito de banco múltiplo. O sistema ainda

22Dados da Reengenharia Executiva I - Unibanco
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inibe a competição aberta entre os vários tipos de instituições bancárias ( Banco de

Investimento, Seguradora, Financeira, entre outras ). As exigências de reservas ainda

continuam altas (40% das contas-correntes em 1993). Por outro lado, a Colômbia abriu a

indústria bancária para a entrada de instituições estrangeiras, eliminou a maioria dos

investimentos e créditos obrigatórios, autorizou a criação de fundos de investimento

estrangeiro, liberou as taxas de juros para todos os tipos de depósitos, reduziu o controle nas

taxas de juros de empréstimos e permitiu a criação de fundos privados de aposentadoria.

Argentina

Recentemente fez mudanças substanciais em seus regulamentos bancários. As

modificações iniciais consistiram nas importantes alterações nas garantias legais para

empréstimos em moeda estrangeira, na redução de restrições nos investimentos permitidos

coma introdução de uma lei de fundo mútuo e na redução de exigências de reserva

compulsória para conta-corrente.

Em 1993 houve duas modificações muito importantes: a liberalização da abertura de

novas agências e a abertura total do setor bancário aos bancos estrangeiros, que agora

recebem o mesmo tratamento dos bancos nacionais.

Essas medidas fizeram com que o sistema bancário argentino se modernizasse ( o

número de transações triplicou e o número de funcionários diminuiu 20% ). O aumento da

competição gerou um ambiente de baixa fidelidade por parte dos clientes e tendências de

fusões.

Venezuela

Em 1993, aprovou a criação de bancos múltiplos e permitiu a entrada de bancos

estrangeiros.

\,
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Brasil

Quando avaliamos o modelo brasileiro, mesmo no contexto da América Latina,

percebemos que este tem, ainda, um dos sistemas bancários mais controlados. Os controles

são rígidos e incluemlimites nas taxas de juros das contas de poupança, exigência de reservas

altas, restrições nas taxas dos produtos bancários e limitações para a abertura de novas

agências por bancos estrangeiros.

O impacto negativo dos controles e a interferência do governo afetam, às vezes de

forma drástica, o sistema bancário brasileiro. Um exemplo disso é o sistema financeiro

habitacional, que é altamente regulado.

3 ) Comparação Entre Bancos Brasileiros e Bancos do Exterior

A indústria bancária desempenhaum papel vital, atuando como intermediária financeira

entre as operações de negócio. A indústria bancária, no sentido amplo, inclui todas as,

instituições de depósito da economia, ou seja, não apenas bancos comerciais, mas também de

investimento, instituições de poupança e empréstimo, empresas e corretoras financeiras.
I

Na maior parte dos países, os bancos comerciais conduzem as atividades de varejo. No

Brasil, os principais responsáveis por essas atividades são os bancos múltiplos. Já na

Alemanha,por exemplo, são as empresas de poupança.

Bancos de Varejo significam, essencialmente, bancos com agências. É a agência que

atende à demanda de serviços e de produtos do banco.

Bancos de varejo são locais de extensa contratação de mão-de-obra e os custos desta

representam, normalmente, 50% das despesas de todo o banco. Portanto,esse custo tem um

impacto significativo nos resultados. Quando desejamos comparar a indústria bancária em
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vários países através de indicadores de desempenho, devemos, necessariamente, olhar para as

variáveis: número de agências, quantidade de funcionários, por exemplo.

Os Estados Unidos ea Alemanha são considerados os dois países com maior

produtividade no setor bancário.

Enquanto mundialmente a indústria bancária é responsável por 2% de todos os

empregos existentes, na América Latina essa taxa é da ordem de 1%.

2,50% Empregos na Industria Bancária sobre total de Empregos

1,90%

1,30% 1,30%
1,00%

0,70%

695 119

Brasil Argentina Colombia

0,70%2.
Alemanha EUA Venezuela Mexico

Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

Ao .analisarmos o gráfico acima, percebemos que o total de empregos gerados pela

indústria brasileira encontra-se abaixo da média mundial (12%) e abaixo das indústrias mais

desenvolvidas (Alemanha e Estados Unidos), assim como de outros países da América

Latina, apesar dos problemas de custos em nossa estrutura bancária, como já foi citado neste

capítulo.

A grande questão que se apresenta ao analisarmos estes números refere-se à quantidade

de funcionários que geram negócios e quantos trabalham em funções de suporte.

No Brasil, via de regra, pelo menos 50% dos funcionários trabalham em áreas de apoio.

Nos Estados Unidos um número maior de funcionários trabalham nas agências gerando

negócios. Não podemos esquecer que lá existem muito mais agências do que em nosso país

(como veremos ainda neste capítulo ),
\
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Concentração dos Bancos na America Latina

• OUtrOs

• 7·IOMaiores

.4-6Maíores

.3Malores

M6xíco Colombl. Venezuela Brasl Argentina EUA

Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

Uma das principais diferenças entre os bancos de varejo na América Latina e os bancos

nos países industrializados refere-se à porção de mercado. Bancos grandes na América Latina

disputam uma porção muito maior do mercado quando comparados com os dos Estados

Unidos ou da Alemanha. Há 71 instituições bancárias com mais de 100 agências nos cinco

países analisados, 105 nos Estados Unidos e 33 na Alemanha. Por outro lado, há, na América

Latina, pouquíssimas instituições com menos de dez agências, enquanto nos Estados Unidos

.há 26.000 e, na Alemanha 4.300, conforme podemos ver no gráfico abaixo.

Este é um fato preocupante, como veremos no capítulo 3. Se nos Estados Unidos as

fusões e aquisições são ações de alavancagem de negócio, no Brasil essas mesmas ações não

produzirão os mesmos resultados, uma vez que nosso sistema já é concentrado.
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Distribuição de rede de Agênciall por tarmr.ho de banco

A lenl!lIlIlQ EUA Venez~clc· Arscntlng·· CoJomllla r,1exlco

W SonccoP"'luon<n(<1Or.g) I!!IllllancooMédio9(10-1W,t,g) !8 Sonc".Grond""(1D0-600,t,g) O SonccOOIullcgrande.(>õro,t,g)

Fonte: Reengenharia Executiva I -Unibanco

o setor bancário varejista requer muita mão-de-obra. Os custos desta representam mais

de 50% do total de despesas. Por esta razão, melhorias com a produtividade da mão-de-obra

normalmente têm um grande impacto no custo total de intermediação do setor bancário

varejista.

As principais funções comuns à indústria bancária varejista em todos os países são a

transação de pagamentos em dinheiro e a realização de serviços de transações fornecidas por

caixas pagadoras, contas de depósito e administração de empréstimos.

A maior parte dos funcionários nos bancos varejistas lidam com uma dessas funções.

As funções que retêm mais mão-de-obra no banco varejista são a transação de

pagamentos sem dinheiro e a realização de serviços de transações no caixa, que incluem

cheque, cartão de débito em ponto de venda, transferência de crédito em papel, cartão de

crédito, débitos diretos, transação de crédito sem papel (transferência eletrônica de fundos,

telefone, troca de fitas) e transações de caixa eletrônica (saque em dinheiro, depósito e

pagamentos), além de retiradas de dinheiro, depósitos e pagamentos de contas nos caixas.

A segunda maior demanda de bancos do varejo é o serviço de depósitos, incluindo

poupança, depósitos de renda fixa, contas contratuais de poupança, contas específicas e

contas peculiares.
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A terceira função medida nos bancos de varejo é o serviço de crédito, composto pelo

total de créditos abertos (crédito giratório, crédito por prestações, financiamento com cartão

de crédito, financiamentohabitacional).

Não é de estranhar que a indústria bancária de varejo dos Estados Unidos produziu mais

serviços em cada uma das funções do que qualquer outro país.

Estlntlva da Popula,io Bancáve'
80 253 34 20 33 se 155 Populoçlototal

• menood$18.no.
I

• Rendaper capita <US$ 5.000/ano

• PopuleçaoBanchal

·>Papuloçlo"boncav"·lmilh5es)

Alennba EUA Arllentlna Venezuele Colomlll. Mbleo 8rasll

fonte: Reengenharia Executiva I - Unibanco

Dentro do nosso objetivo de comparação das indústrias bancárias, um conceito

importante a ser explorado é o de "popul.açãobancável", ou seja, o público-alvo para um

banco (pessoas com renda acima de US$ 5.000 por ano).

Percebemos que a população bancável brasileira é uma das menores do mundo. Se

cruzarmos esta informação com a quantidade de pessoas fora do mercado (36%),

perceberemos que o número de clientes existentes - 31 milhões - é pequeno para a quantidade

de bancos, especialmente se comparado com os Estados Unidos ou a Alemanha. Lançar um

produto e ter sucesso no Brasil é mais dificilque nos Estados Unidos. A saída para os bancos

brasileiros está nos 44% de brasileiros que entrarão no mercado. Estes e os bancos dependem

do crescimento da economia para gerar uma renda per capita maior. A partir de então, a

população "bancável " estará crescendo.
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Transações por ano

Argentina D 1000
Venezuela 650

México ~ 1520
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Fonte: Reengenharia Executiva I - Unibanco

Quando pensamos em indicadores bancários, contamos com uma grande variedade de

opções. Por exemplo, transações por ano, contas-correntes abertas e volumes de depósitos.

Como nosso objetivo consiste em comparar eficiência, utilizaremos transações por ano.

o que percebemos é que os clientes brasileiros fazem muito mais transações do que os

do resto do mundo.

Para efeito de análise, o Brasil produz quase o mesmo número de transações que a

Alemanha, que, entretanto, possui quase o dobro de clientes dos bancos brasileiros.

Será que nossas transações são de negócios, ou seja, trazem resultados financeiros para

os bancos ou são transações de 'pagamento de contas ou saques, que não agregam valor aos

resultados operacionais de um banco?

A produtividade latino-americana esta muito abaixo da dos Estados Unidos em todas as

funções. A região demonstrou uma diferença de 55% a 84% abaixo dos níveis norte-

americanos. Os índices latino-americanos também se saíram mal quando comparados com os

da Alemanha.



43

Empréstimos em aberto por funcionário
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Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

A análise de empréstimos em aberto por funcionário é um bom indicador de que o

Brasil é um país com indústria bancária voltada para pagamentos, com baixo nível de

negócios. No gráfico acima, percebemos que somos o país com a pior relação por

funcionário.

Produtividade geral da ~ndustria Bancária Varejista 1992

Argentina 19

Venezuela 25

México 28
Colombla 30

Brasil 31

Alemanha 73

EUA 100%

O 10 20 40 50 60 70 ao 90 100

Fonte: ReengenhariaExecutiva 1- Unibanco

Dados como os dos gráficos apresentados confirmam o fato de que a produtividade

geral do setor bancário d: varejo na América Latina é muito baixa, principalmente se

comparada à produtividade norte-americana. A pior conclusão dessa análise é a de que 'a

região necessita de três a cinco vezes mais funcionários do que seus parceiros americanos

para cumprir suas atividades.
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oBrasil, através de seus bancos, reduziu o número de funcionários e passou a utilizar

mais automação em suas agências. Entretanto, seu número de transações é instável e elevado

e, na realidade, cresce de ano a ano. É difícil determinar a tendência da produtividade

brasileiranessas condições.

4 ) Causas das Diferenças de Produtividade

Toda baixa produtividade encontrada na América Latina é causada pelo próprio

ambiente no qual os bancos operam.

O ambiente define a natureza da competição e, por conseqüência, as decisões dos

executivos da indústria.

Se detalharmos as causas ambientais da baixa produtividade, veremos que as principais

são: a pressão para baixar os custos é pequena devido aos altos lucros; a baixa penetração

financeirae a instabilidadeda macroeconomia que afetam a demanda de serviços bancários; o

ambiente é altamente controlado; os bancos estatais são ineficientes e compõem uma grande

fatia do mercado; a baixa pressão da competitividade do setor; não há competição de

preços/juros ou competição mais intensa para os níveis de serviço que criam uma alocação

mais eficiente de recursos; a indústria é bastante concentrada; o processo de produção é

bastante manual; a organização da mão-de-obra é ineficiente, ausência de mão-de-obra

temporária; a agência é utilizada quase como o único canal para transações; baixo nível de

automação e utilização de informática.
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Um dos principais problemas dos bancos na América Latina e, portanto, dos bancos

brasileir-os, reside no fato de que um número maior de produtos têm suas transações

realizadas diretamente nos caixas dos. bancos, muito diferentemente dos Estados Unidos ou

da Alemanha.

FOmlaSde Pagamento no Varejo 1992
13500 11600 1000 590 eSQ 1520 '=100%(total anual detransaçOes)83800

11Tr.nsaçGeseletr~nlcaseporcllrtGio
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Fonte: Reengenharia Executiva I - Unibanco

Distribuição das transações feitas no Caixa
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Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco
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Os canais mais eficientes de pagamento: correio, telefone ou débito automático

encontram-se, em grande parte, subdesenvolvidos na América Latina.

É importante destacar o fato de que 38% das transações feitas nos caixas brasileiros

consistem em pagamentos. Esses pagamentos normalmente se referem a mais de 40 produtos

em qualquer uma de nossas cidades e exigem um tratamento manual após passarem pelos

caixas.

Os níveis mais baixos de produtividade encontrados no setor de bancos de varejo da

América Latina não são compensados por níveis mais altos na qualidade dos serviços

prestados, isso mesmo com a taxa relativamente maior de empregados. O serviço é melhor

nos Estados Unidos e na Alemanha. Para explicar este fato, devemos considerar inúmeros

fatores: o acesso à rede de agências, por exemplo, é muito mais fácil na Alemanha e nos

Estados Unidos, onde a quantidade de agências é muito maior, do que na América Latina.

Isso é verdade, mesmo se considerarmos uma população bancária estatisticamente menor.

Agências por 100.000 Habitantes
ss

• Agenclas/Populaçlototal

O AgenclaS/PopulaçAo·banch~l·

8",511 Colombia Argentina venezuela M~.lcoAlemanha BJA

Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

Os norte-americanos também têm acesso a horários bancários melhores. Apesar de as

agências estarem abertas por quase o mesmo espaço de tempo (de seis a oito horas/dia) nos

dias úteis, seja nos Estados Unidos ou na América Latina. Muitos bancos nos Estados

Unidos também abrem aos sábados, o que não acontece na América Latina. Além disso,



47

graças a uma rede extensiva de caixas eletrônicos, os bancos 24 horas são muito mais

acessíveisnos Estados Unidos.

Terminais on-fine para cada 100 funcionários 1992

Venezuela 20

Cclorrbia 23

BraSIl 27

MéXico 34

Alerranha 36

EUA 74%
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Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

A qualidade do atendimento dentro das agências também é muito melhor na Alemanha

e nos Estados Unidos, se comparada à dos países da América Latina. Este aspecto é ainda

mais importante na América Latina, onde as agências são bastante utilizadas. Uma boa

maneira de avaliar a qualidade de serviços nas agências é o tempo que o cliente espera antes

de ser atendido. Em média, o tempo de espera nos Estados Unidos e na Alemanha é de

quatro minutos. Entretanto, é muito maior nos países latino-americanos, com longas filas nas

agências fazendo parte do cotidiano.

No entanto, em uma área de serviço - a compensação de cheques - e em um país - o

Brasil -, a América Latina ultrapassou mesmo os Estados Unidos e a Alemanha. O Brasil

possui um dos sistemas de compensação mais eficientes do mundo. Motivado pela inflação e

por taxas de juros altas, as transferências de fundos via cheque que, muitas vezes, levam

apenas um dia no Brasil, levam de dois a três dias em outros países. Nos Estados Unidos, a

compensação de cheques interestaduais pode demorar mais do que uma semana. No Brasil,

o aperfeiçoamento do serviço é obtido com menos mão-de-obra, graças à automação e à

mecanização eletrônica da compensação.
.,
\

"
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A diversidade de produtos prejudica a produtividade em um banco brasileiro. Se nossos

bancos fossem menos produtivos mas tivessem mais qualidade, teríamos determinado a

principal diferença entre 'um banco brasileiro e um banco americano ou alemão. Entretanto,

via de regra, os bancos latinos não possuem qualidade de atendimento.

Portanto, a diferença de produtividade não pode ser explicada pelo processamento de

vários produtos ao mesmo tempo pelos bancos brasileiros.

A Importância da Informática e da Automação

o uso eficaz da automação e da informática é o motivador principal' de produtividade

nos bancos de varejo. Devemos considerar que os custos mais baixos com mão-de-obra na

América Latina provocam um favorecimento para o uso da mão-de-obra. Entretanto, ganhos

substanciais em produtividade e lucratividade ainda são possíveis através do uso da

informática.

45000

Custo anual de Mão-de-obra por funcionário na Industria Bancária 1992
(US$,

4300

M êxico Brasil Colombla ,/' VenezuelaAlemanha EUA Argentina

Fonte: Reengenharia Executiva I - Unibanco

Vamos avaliar alguns exemplos, ou impactos, gerados pelo uso da informática ou

automação. A utilização de terminais de computador aumenta a produtividade. O uso de

terminais de computador por caixas e funcionários de áreas centralizadas fora das agências
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aumenta a produtividade das transações e eliminaa necessidade de processamento adicional .

A informação é coletada e processada no ponto de entrada. Na América Latina, a intensidade

da utilização de terminais por funcionário é muito inferior à dos Estados Unidos.

A tecnologia dos caixas eletrônicos explica uma parte menor da diferença de

produtividade. O uso dos caixas eletrônicos nos Estados Unidos, por exemplo, aumenta a

produtividade em apenas 7% e, em todos os outros países pesquisados, o aumento é

igualmente baixo (de 2% a 10%)

87330

Número total de Caixas Eletrônicos 1990/92
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Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco

Considerando-se o número de transações realizadas no Brasil, nosso número de caixas

eletrônicos deveria ser muito maior, no mínimo comparável ao da Alemanha. A qualidade de

serviços é bastante afetada pela disponibilidadede caixas eletrônicos.

Um nível mais alto de qualidade de serviço e, em menor escala, a redução de custos,

estão motivando o uso cada vez maior de caixas eletrônicos na América Latina. De 1990 a

1992, verificou-se na América Latina, como também na Alemanha, uma taxa média anual de

30 a 39% no crescimento do número de caixas eletrônicos instalados. A Argentina teve um

crescimento de 10% , e os Estados Unidos, de apenas 4%

No Brasil, por exemplo, a liberalização de importações e a eliminação de restrições

severas às atividades detirmas de importação e às atividades de firm-ts estrangeiras de

computadores aumentou a disponibilidade de caixas eletrônicos, o que possibilitou um
-'"
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aumento na qualidade e uma redução nos custos (de US$ 45.000 para US$ 35.000 por

unidade nos últimos anos). Essa mudança aumentou os investimentos de caixas eletrônicos

por bancos locais.

Os custos médios mais baixos com a mão-de-obra da região são, com certeza, uma

razão importante para que o uso da automação não acompanhe a automação nos países

industrializados. A rede de caixas eletrônicos nos Estados Unidos e na Alemanha é muito

mais densa do que nos países latino- americanos.

Devemos lembrar que o custo direto com um caixa é, na verdade, apenas uma fração

do custo total real, que também inclui custos administrativos e custos com infra-estrutura.

Além disso, há outros beneficios óbvios para o cliente: por exemplo, um banco 24 horas,

locais mais convenientes e menos tempo de espera.

Organização da Mão-de-Obra

A organização ineficiente da força de trabalho nos bancos da América Latina é uma

das causas principais da menor produtividade nos bancos de varejo, em comparação com os

Estados Unidos e a Alemanha.

Melhorias na utilização da mão-de-obra poderiam gerar níveis mais altos de

produtividade. Observamos diferenças de até 62% na produtividade da mão-de-obra dentro

dt~um único banco quando analisamos áreas centralizadas (por exemplo, compensação de

cheques, cobrança, repasse de contas) dos bancos. Poucos bancos na América Latina medem

e, conseqüentemente, controlam sua produtividade nessas áreas.

Provavelmente, uma das áreas mais importantes que poderia ser melhorada é o

desenvolvimento desses processos centrais. Por exemplo, boa parte das ligações atendidas

por funcionários nas agências são simples solicitações, que poderiam ser transferidas para

centros de atendimento ao cliente e, assim, realizar importantes ganhos de produtividade
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devido aos efeitos de escala. Além disso, o tempo gerencial também seria liberado para

atividades mais importantes.

Outro exemplo se refere ao uso de caixas. Os bancos poderiam utilizar seus próprios

funcionários com mais eficiência se contratassem funcionários temporários para os horários

de pico, como hora de almoço ou dias de pagamento. A maior parte dos bancos latinos não

se utiliza desse tipo de funcionário, o que é uma pena, pois isso causaria um grande impacto

na produtividade das transações.

A automação e organização da mão-de-obra explicam, em grande parte, a diferença de

produtividade entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Organizações mais enxutas

poderiam desempenhar melhores níveis de atividade através da reorganização de tarefas e

processos, possibilitadas pelo investimento na informática.

o Ambiente Operacional e a Produtividade

Gerentes de banco não estão trabalhando totalmente independentes. Os sistemas que

decidem adotar e a mistura de serviços que oferecem ao público são, em grande parte,

determinados pelo ambiente em que trabalham. O nível de competição enfrentado por eles, o

grau de intervenção e regulamentação governamental, e o funcionamento da economia em

que sua indústria se encontra influenciam suas decisões.

Na América Latina, a indústria bancária varejista não opera em um ambiente propício à

alta produtividade, embora isto esteja mudando em muitos países. O setor é bastante

controlado e possui um alto grau de participação do governo (bancos estatais). Além disso,

opera há anos num ambiente econômico instável. Esses fatores levam a uma competição de

baixa intensidade e a uma indústria concentrada, com poucos incentivos para aprimorar seu

desempenho.

Em contrapartida, os bancos norte-americanos operam num ambiente altamente

competitivo, que fomenta a produtividade. A preocupação com eficiência por parte dos
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gerentes dos bancos norte-americanos não ocorre, com certeza, por acaso. A

descentralização da indústria norte-americana no fim dos anos 70 e no início dos anos 80 foi

a maior responsável por isso. Como resultado, hoje a indústria compete não apenas entre si,

mas também com outros setores, como o da indústria de títulos e valores. Portanto, o

caminho a ser seguido pelos bancos brasileiros consiste no estudo de variáveis como

produtividade ou operação descentralizada. Trata-se de uma questão muito delicada e

importante. Este é o tema principal do próximo capítulo.

Para averiguar como vários fatores externos afetam o comportamento gerencial e,

conseqüentemente, o nível de competição e de produtividade nos bancos de varejo da

América Latina, devemos examinar três fatores que definem as condições competitivas na

América Latina: controles excessivos, ambiente econômico instável, com baixa penetração

financeira e grandes estatais. Estes três fatores protegem os bancos latino-americanos de uma

competição mais intensa.

No Brasil, na Argentina e na Colômbia, os bancos estatais controlam, basicamente,

metade do mercado.

Porçã o de Me rca do - Ativos (%)

62

•• Bancos Públicos

O Bancos Privados

Argentina Brasil Colombia

Fonte: Reengenharia Executiva 1- Unibanco
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Porção de Mercado - Número de Agências (%)
58

• Bancos Públicos

• Bancos Privados

Argentina Brasil Colon1Jia

Fonte: Reengenharia Executiva I - Unibanco

Os bancos governamentais são, via de regra, ineficientes e possuem uma estrutura de

custos geralmente mais alta do que a de seus parceiros privados. Estima-se que os níveis de

produtividade dos bancos públicos e privados no Brasil e na Argentina tenham urna diferença

de aproximadamente 50%. Os bancos públicos brasileiros utilizam quase quatro vezes mais

funcionários que um banco norte-americano e, os bancos argentinos, quase sete vezes mais.

Além disso, estima-se que os funcionários dos bancos estatais brasileiros ganhem o dobro de

seus colegas de bancos privados, apesar de produzirem a metade.

Nos últimos anos, o ambiente de instabilidade econômica, caracterizado por inflação

alta, crises fiscais constantes e balanço de pagamentos desequilibrados na maioria dos países

latino-americanos, impediu que os bancários se concentrassem em seus negócios e

desenvolvessem planejamentos centrais. A instabilidade também inibiu o desenvolvimento de

mercados financeiros e, em muitos países, as flutuações extremas nos indicadores-chave

argentinos, por exemplo, levou à emigração em massa das suas poupanças, o que afetou a

própria base do sistema bancário, a de intermediação entre poupanças e investimentos. Os

bancos da Argentina tomaram-se apenas gerenciadores de sistemas de pagamento, numa

economia que solicitava cada vez menos moeda nacional para conduzir suas transações.
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o sistema bancário brasileiro conseguiu superar, com sucesso, a instabilidade

econômica e a inflação alta. Apesar da opção do governo de fazer um confisco temporário de

todas as poupanças (plano Collor), os brasi.leiros nunca perderam a confiança em seus bancos

e,como conseqüência, o grau de desvio de capital sentido nos outros países nunca ocorreu

no Brasil. Uma boa razão para isto foi o sistema de indexação da economia e as altas taxas de

juros reais que o sistema financeiro permitiu cobrar. A capacidade de caixa do Banco Central

de usar uma enorme reserva de valores estrangeiros e de manipular a taxa de câmbio inibiu a

migração de capital do sistema bancário para moeda estrangeira. O número de aceitações e

usos de cheques para pagamento no varejo encontra-se entre um dos maiores do mundo,

somente possível por causa do rápido sistema de compensação utilizado.

A maior penetração financeira no México, na Colômbia e na Venezuela é resultado de

taxas mais baixas de inflação em um ambiente macroeconômico mais controlado.

5 ) Ações de Mercado dos Bancos Brasileiros

Apesar de todas as dificuldades descritas neste capítulo, os bancos brasileiros estão

tomando ações no sentido de se tomarem mais produtivos. Suas ações mais relevantes

encontram-se agrupadas aqui através do lançamento de novos produtos e serviços. Também

são citadas algumas estratégias adotadas para o ano de 1994. O objetivo deste texto é

propiciar uma análise crítica das ações, face às barreiras descritas até aqui.

De um modo geral, percebemos que as ações dos bancos brasileiros tentam reproduzir

as ações dos bancos mais bem sucedidos do mundo, ou seja, os americanos, principalmente

face à produtividade apresentada por estes. Ao copiarem o modelo, a expectativa é a de obter

os mesmos resultados, fato que já demonstramos não ser possível, uma vez que os ambientes

são muito diferentes. As próprias regulamentações são diferentes.



55

Novos Produtos e Serviços23

No esforço de atualização face as necessidades do mercado os bancos brasileiros

lançaram vários produtos e serviços ao longo do ano de 1994. Para que consiguamos ter uma

idéia do tipo de ação existente no ambiente bancário brasileiro, citamos os lançamentos dos

principais bancos

O Itaú lançou os seguintes produtos:

- Conta Universal Itaú: conta que movimenta, conjuntamente, a poupança ,a conta-corrente

e os fundos de investimentos.

- Fundo Itaúflex para pessoa jurídica: propicia liquidez diária para aplicações de 10 a 15 dias

,com isenção do IOF.

- Itaúfic: fundo commodities para cobertura do saldo devedor

- Itaú Bankfone: teve seu horário de atendimento ampliado das 6 às 24.

O Bradesco colocou no mercado os seguintes produtos:

- Lançamento de cartão de crédito na linha dos co-branded, Bradesco- Visa.

-.Cartão de cobrança destinado a todas as empresas que possuam sistema de cobrança em

parcelas, como escolas, consórcios e condomínios. A vantagem consiste na eliminação de

papéis, tornando as operações mais ágeis e mais seguras.

- Cheque pré-datado eletrônico: o cliente passa o cartão de débito ou de crédito Bradesco

Visa no terminal da empresa e fixa as datas de pagamento de suas compras.

- Até o final do primeiro semestre de 1994, 600 agências tiveram o auto-atendimento

instalado.

- Para as grandes empresas, o Bradesco atua no mercado primário como coordenador de

ações e debêntures, tendo como parceiros mais freqüentes o Nacional e o banco Garantia de

investimentos.

O Bamerindus colocou no mercado os seguintes serviços:

23Retirados de publicidade de jornais e revistas de grande circulação durante o ano de 1994
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- Inaugurou sua mesa centralizada de negócios para 134 operadores.

- Criou o Fax Executivo: serviço destinado a clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, através

do qual disponibiliza extratos de conta-corrente e de cobrança.

O Citibank teve as seguintes ações:

- Saque Emergencial: clientes brasileiros podem fazer consultas e retiradas em contas-

correntes no Exterior.

- Lançou o cartão de crédito dentro do conceito co-branded(exemplo: Ford-Citibank-Visa).

-Lançamento de sua caderneta de poupança.

-Abriu linhas de crédito para imóveis habitacionais novos.

- O Citicash substitui o antigo Fundão, com resgate automático apenas para pessoa fisica.

- Criou dois novos seguros: Citiclub Renda para pessoa física, que garante renda pelo tempo

que o segurado tiver sua atividade profissional interrompida, e oCiti Empresas Vida, um

seguro em grupo para empresas cujo capital segurado baseia-se na remuneração dos

funcionários.

- Lançou o Citifax.

- Criou a Central de Auto-Atendimento, que disponibiliza todos os serviços convencionais:

realiza a abertura de novas aplicações falando em inglês, caso identifique um cartão de outro

país

- Definiu seu atendimento com base em 18 critérios para avaliação, organizados da seguinte

forma: tempo de espera para atendimento, prazo de entrega para produtos e serviços,

qualidade dos sistemas, cartas dos clientes, prazos na resolução dos problemas e prazo no

atendimento a solicitações.

O Nacional lançou os seguintes produtos:

- Fundo de aplicação FAN: aplicação em fundo de renda fixa atrelada a uma linha de crédito

automática, equivalendo ao principal aplicado.

- Disponibilizou no Auto Caixa Shell o prazo de sete dias de prazo para pagamentos dos

débitos efetuados.
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- Criou O fundo imobiliário com aplicação da carteira em imóveis comerciais prontos e já

ocupados.

- Lançou cartões de crédito dentro do conceito co-branded, realizando associações com as

empresas Unidas e Nacional de Shopping Centers e com o jornal O Estado de São Paulo.

- Lançou o Office Bank: Home Bank: para pessoa fisica

- Através do Nacional On-Line, disponibilizou a entrega de até 2 talões de cheques pelo

correio.

- Através da televisão a cabo, os clientes assinantes de Alphaville podem ter acesso a

contas-correntes e produtos de investimentos.

As principais ações do Real foram:

- Criação do Fundo Commodities para cobertura automática de saldo devedor na conta

corrente.

- Disponibilização do Resgate automático para fundos.

- Lançamento da Maxi Poupança, que é semelhante à poupança, com estabilidade de 8% ao

ano, mais a Taxa Referencial com lastro em CDR Esta tem aplicação de 30 dias, com

reaplicação automática e valor mínimo de US$ 7.400.

- Associou-se ao cartão Visa.

- Para seus clientes Private criou a Carteira Administrada, via fax (informações diárias de

mercados nacionais e internacionais). Criou também mais 4 fundos nacionais, sendo um

misto.

- Disponibilizou o Telereal: Home Bank: para pessoa juridica, que permite transferências e

aplicações, utilização de informações, solicitação de talões (enviados pelo correio). Este

serviço funciona das 7 às 22 horas.

- Criou novos serviços dentro do Disque Real, como a Central de Atendimento Telefônico

para pessoa fisica, na qual é possível acessar novos serviços: depósito em poupança,

aplicações e resgates em fundos até as 20 horas. Podem-se agendar transações com até 40

dias como, por exemplo, pagamentos de cartão Real Visa, resgates, transferências de contas-
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correntes, poupança e fundos. As transações podem ser canceladas até as 20 horas do dia

marcado.

Ações de Marketing

Várias foram as ações de marketing dos bancos brasileiros ao longo de 1994. As

principais são citadas a seguir.

O Itaú deu prioridade :

- A criação da central de atendimento ao consumidor Disque Itaú, na qual o cliente pede

informações e faz reclamações.

O Bradesco esteve preocupado com:

- Sua identidade visual através da criação de salas VIP para o atendimento de clientes

especiais. Foram implantadas 139 salas apenas no primeiro semestre de 1994.

- As agências, dentro do novo padrão, foram implantadas com servidores e estações de

trabalho. Lançaram a campanha "Goleada Bradesco Capitalização", com o objetivo de dobrar

o número de clientes em capitalização. Outra campanha foi a "Dia a dia do Brasil tem

Bradesco" , uma campanha institucional.

O Bamerindus concentrou suas ações em:

- Identidade visual através da inauguração de agências, dentro do novo padrão "Bamerindus

2000".

- Realizou a campanha "Gente Que Faz", de cunho institucional.

O Nacional atuou no sentido de:

- Reforçar sua imagem institucional. Para isso, inaugurou o Espaço Banco Nacional de

Cinema. Este possui três salas, com capacidade para 725 lugares.

O Real patrocinou:

- A arborização e paisagismo da Rodovia dos Imigrantes: 27.500 mudas (um investimento de

US$ 3 milhões em 6 anos ).
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- Criou, há 4 anos, o ombudsman, que tem como objetivo atender a sugestões, reclamações e

opiniões dos clientes

Veiculações

Os bancos brasileiros se utilizaram de vários veículos para atrair seus clientes para seus

novos produtos ou serviços. Destaque-se a importância do canal de comunicação através da

televisão. Este fato é interessante pois a televisão é um canal de comunicação de massa,

enquanto quase todos os bancos estão preocupados com segmentação, que presupõemcanais

mais focalizados.

Os principais ítens de veiculação estão descritos a seguir (verba e distribuição).

Veiculações
• Verba Médiados úHirros5Semestres

• Oltirros 2 Serrestres
12952

Itaú Nacional Real Bradesc:o Bamerindus CitibankUníbanco

Fonte: Reengenharia Executiva I Unibanco
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o Itaú deu prioridade aos financiamentos imobiliários para pessoas fisicas e jurídicas,

assim como ampliou o crédito direto ao consumidor. O Nacional aumentou os investimentos

em produtos eletrônicos, visando diminuir o fluxo de clientes nas agências. O Real ampliou a

rede de auto-atendimento. O Bradesco ampliou o volume de crédito, de cartões de crédito,

aumentou suas tarifas e realizou investimentos crescentes em informática. Comprou também

6,65% das ações do Banco Francês e Brasileiro. O Bamerindus buscou novos mercados

potenciais, aumentou o volume de crédito para pessoas fisicas e jurídicas, estimulou as

operações eletrônicas e ampliou o crédito direto ao consumidor. Além disso, visou ampliar

sua base de clientes. O Bamerindus associou-se à seguradora Bernardino Rivadavia (Chile),

montando a Quilmes Seguros Generales, no Chile, realizou um acordo com duas

administradoras de cartão de crédito argentinas, Carta Franca e Cabal, nas quais os clientes

de ambas as instituições podem efetuar saques nas agências e nos caixas automáticos do

Bamerindas, ~ste criou uma empresa na área de previdência privada na Argentina, a

Fonte: Reengenharia Executiva I Unibanco

As Principais Estratégias de 1994
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Jacarandá Administradora de Fundos de Jubilaciones Pensiones SI A (associação com Seguros

Rivadavia, Banco Austral, Banco Buenos Aires e a Bamerindus Seguros).

O Citibankcriou um novo processo decisório a nível mundial, com reuniões mensais

para definir estratégias globais.
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Capítulo 3

j.t)
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CAPÍTULO 3 - EXISTE UM PADRÃO DE MERCADO PARA BANCOS?

Ao analisarmos as conclusões do capítulo anterior, percebemos que os bancos

brasileiros não são muito competitivos. Ao compararmos estes mesmos bancos especialmente

com bancos americanos, percebemos que nossa produtividade ainda tem muito a evoluir. A

primeira pergunta a fazer é se não valeria a pena adotarmos os bancos americanos como

paradigma de evolução. Aliás, é isto que alguns bancos já estão fazendo. Ao longo deste

capítulo, entretanto, veremos que o sistema bancário americano também está atravessando

uma crise estrutural que já se estende há algumas décadas. Caso existam idéias e produtos

que possam ser aproveitados na nossa realidade, estes são pontuais e precisam ser

cuidadosamente adaptados. O mercado bancário brasileiro deve, na verdade, buscar seu

próprio caminho.

1) A Crise do Sistema Americano

Infelizmente muitos banqueiros americanos têm se perguntado atualmente por que as

coisas não vão bem. No início dos anos 80, houve a crise do petróleo, que afetou as taxas

para as operações de empréstimo bancário. Em seguida, os bancos americanos sofreram

perdas com empréstimos para os países em desenvolvimento, que não honraram seus

compromissos. No fim dos anos 80, veio a crise no mercado imobiliário, que novamente

afetou o mercado bancários+

O Banco Chase Manhattan, antes da fase de aquisições de outros bancos que tomou

conta do mercado americano, eliminou 3.000 empregos ( 7% do. seu quadro de

funcionários ), visando reduzir sua estrutura de custos.

Atualmente o sistema bancário americano é considerado um lugar seguro para se

guardar dinheiro. Entretanto, 57% dos americanos acreditam que o sistema precisa de

"

24 NEEHAN,John, Banks Is Big Trouble Brewing? Business Week 16/7/1990, pág 108- 112
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mudanças. A grande maioria dos americanos acredita que o número de bancos que pedirão

falência nos próximos anos tende a crescer.

A economia americana está crescendo, mas os bancos americanos passam por uma crise

de identidade. Os grandes bancos diferenciam-se cada vez mais uns dos outros.

Na busca por novas fontes de receita, os grandes bancos de varejo têm procurado

oportunidades no mercado, aumentando seus riscos e, como conseqüência, seus beneficios.

O Bankers Trust, por exemplo, mudou seu foco: passou de um banco de varejo para um

banco de atacado.

O Banco Chase Manhattan, por exemplo, considera ter atingido um perfeito equilíbrio

entre suas ações de varejo e de atacado. Acredita também que obteve um equilíbrio entre

suas operações nacionais e internacionais.

Um grande número de elementos combinados fazem da situação americana um caso

particular:

- Crescimento da competição entre instituições não financeiras poderosas e muito

capitalizadas, capazes de tirar proveito da tecnologia para prover funções financeiras básicas,

sem os custos de uma rede de agências.

- A regulamentação histórica de 1930, que criou um sistema bancário muito fragmentado, já

analisado no Capítulo 1.

Desta forma, aquilo que costumamos chamar de indústria bancária apresenta um

modelo obsoleto. Atualmente, a função de captar e de intermediar a aplicação financeira não

é mais privilégio dos bancos.

Outro grande fator de diferenciação entre bancos são os investimentos em tecnologia

realizados no passado, que permitiram um crescimento na performance das operações

internas. Estes investimentos em tecnologia acabam por impactar, também, o dia a dia dos

clientes.

O Chemical Bank é o resultado da fusão de dois grandes bancos americanos. Está

preocupado basicamente com sua atuação na área de Nova York (onde ficavam as sedes dos
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dois bancos que se uniram) e com sua atuação a nível nacional, baseada principalmente na

área de cartões de crédito. Nesta área, destaca-se a associação com a Shell, que deverá gerar

6 milhões de cartões de crédito.

Junções como a do Chemical e aquisições como a do Security Pacific, pelo Bank of

America, continuarão sendo o padrão americano nesta sua fase de ajustes. Durante o ano de

1993, ocorreram mais de 500 operações de fusão ou aquisição no mercado amencano,

movimentando um valor recorde que atingiu a casa dos US$ 22 bilhões. 25

Apesar da sua atual saúde, a indústria bancária caminha para um declínio nos próximos

anos, segundo Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve Board : " Os empréstimos

gerados na indústria bancária têm declinado sistematicamente quando comparados aos

mesmos serviços prestados por companhias não financeiras; e isto está ocorrendo há décadas.

Cada vez mais companhias estão emprestando diretamente de investidores em vez de

emprestarem de bancos ".26 .

O Sr. Greenspan acredita que a prosperidade dos bancos americanos no ano de 1993

continuará a curto prazo, uma vez que os altos spreads associados aos empréstimos trarão

grandes beneficios.

Entretanto, é menos otimista em relação ao futuro. Em 1960, a indústria bancária

possuía 40% de todos os ativos financeiros da nação americana; atualmente, possui 25%. O

Sr. Greenspan adverte que este longo declínio endereça à questão sobre o futuro papel dos

bancos americanos nos serviços financeiros.

A causa deste declínio está relacionada a leis e regulamentos desnecessários, já que a

indústria bancária é menos eficiente e competitiva do que deveria. Através dessa análise,

percebemos que a indústria bancária mais produtiva do mundo, com a maior diversidade de

produtos e presente no maior mercado consumidor do planeta não pode ser considerada um

25 Banks Break The Mould The Banker, June 1994, pág. 37-39
26BACON,Kenneth, Banking 1ndustry 1s In Long Tenn FalI Despite Current Hea1th.Greenspan Says. WalI
Street Journal, 5/6/1993
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ou benchmark de mercado. Desta forma, os bancos brasileiros, em vez de tentarem atingir

patamares de produção americanos ou de copiar suas soluções - fato que os levará,

inevitavelmente, aos mesmos tipos de problemas -, deveriam tentar ir direto aonde estes

bancos planejam chegar. No caso brasileiro, esta ação é mais simples porque nossos bancos

não estão presos a investimentosmaciços realizados em passados recentes.

Irão os bancos sobreviver como nós os conhecemos hoje? Nos últimos anos, os

banqueiros têm observado sua participação no mercado cair continuamente. Os bancos não

irão sobreviver até o ano 2000, a menos queê?:

- Reduzam seus custos operacionais.

- Encorajem os consumidores a utilizar mais eficientemente os sistemas de auto-atendimento

(centrais de atendimento ou ATMs).

- Ofereçam claras distinções em termos de preço,qualidadee serviços ao consumidor.

-Reestruturem-se na direção dos desafios atuais e futuros apresentados por seus

competidores.

Atualmente existem indústrias em que a alta qualidade e os custos baixos não são

necessariamente ítens contraditórios. Companhias que fornecem serviços financeiros, sem

serem bancos, continuam inovando. No caso brasileiro, com a abertura da nossa economia,

de nossos mercados financeiros às organizações estrangeiras, estaremos recebendo bancos

que, se desconhecem as respostas para seus problemas,conhecem os problemas existentes

numa economiaestáveI. Estes também possuem capacidade financeira para obter resultados

em economias emergentes. A entrada desses competidores no cenário nacional aumentará a

concorrência entre bancos nos mercados rentáveis existentes.

Para obter sucesso no ano 2000, a indústria bancária como um todo precisa reduzir

seus custos em pelo menos 30%, considerando-se os níveis atuais.

27STORKS, William E.,PIHL,Waino,Assignment For Survival Reinvent The Bank.American Bank:er, May
19, 1992
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Os bancos também devem incentivar a utilização de canais alternativos de atendimento.

Hoje pode-se, inclusive, obter um empréstimo através da utilização de cartão. As transações

em máquinas automáticas aumentaram de 460 milhões em 1980 para 6,4 bilhões em 1991 e,

desde 1987, crescem à uma taxa de 15%. Alguns ATMs usam imagem para processar

cheques; na Europa, os ATMs fazem conversão de moeda. Os fornecedores de ATMs estão

trabalhando em máquinas que podem oferecer certificados de depósito, empréstimos e ordens

de pagamento, entre outros produtos. Outra área promissora para os ATMs é o pagamento

de pensões governamentais, ou pagamento de contas e de produtos de seguro. Os ATMs

também podem oferecer produtos não financeiros, como selos, reservas aéreas e entradas de

cinema.

Um alto grau de atendimento personalizado estará sempre disponível em alguns bancos,

mas os clientes saberão que este tipo de atenção tem um preço. Poderão desejar economizar

dinheiro, dispensando este contato pessoal nas transações. Os bancos de sucesso irão

conduzi-los a alternativas mais efetivas na relação custo-beneficio.

O banco de serviços completo pode não ser o banco dominante do ano 2000. Estes,

bancos dominantes, deveriam obter seus pressupostos em empresas varejistas de sucesso e

os banqueiros deveriam se concentrar naquilo que podem fazer de melhor, abandonando

linhas pouco rentáveis.

Os administradores continuaram a revisar fontes alternativas, determinando quars

atividades podem ser terceirizadas e quais podem ser compartilhadas com outros bancos. A

execução das decisões levará em conta tecnologias de Just-In- Time utilizadas na indústria

manufatureira.

Atualmente os bancos já terceirizaram a correspondência, o processamento de

documentos, os transportes e os departamentos jurídicos. Esta prática será estendida para

outras áreas, como, por exemplo, Contabilidade e Auditoria. Os bancos se preocuparão com

aquilo que podem fazer de melhor.
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A estrutura bancária será redefinida nos mesmos moldes da indústria de produtos de

consumo - varejistas, distribuidores e manufaturas. Os clientes serão atendidos em ciclos mais

rápidos de serviços. Estes serão também mais desenvolvidos e resultarão em operações

altamente lucrativas.

Ao analisarmos o parágrafo acima, citamos várias ações que podem viabilizar ou

reposicionar o setor bancário. A pergunta é: Será que a eficiência dessas ações está

comprovada?

2) A Adequação do Mercado Bancário Americano

Exemplo 1: Pagamentos Eletrônicos

Este exemplo é interessante por analisar o comportamento do mercado americano num

dos ítens de maior investimento da indústria bancária nacional da atualidade. Perceberemos

que os bancos brasileiros deveriam ser mais cautelosos ou mais conservadores em relação aos

resultados que podem ser esperados desse tipo de serviço. Nos Estados Unidos, a

preocupação com o custo deste serviço é predominante, o que obriga os bancos a tarifarem

as operações e provoca a baixa utilização do sistema. Por quanto tempo os bancos

brasileiros conseguirão ficar sem tarifar este serviço? Analisaremos esta questão com mais

detalhes.

Em 1992, a maioria dos americanos utilizou cheques para seus pagamentos. Nos

Estados Unidos são utilizados mais cheques por pessoa do que em qualquer outro país. As

transações em dinheiro representam 90% das transações financeiras domésticas. Cheques são

usados para os outros 10%, mas representam 90% do valor. Em 87% das vezes, as

transações são pagas com dinheiro ou cheque e, em apenas 0,6 %, através de meios
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eletrônicos. Outros meios de pagamento são: cartões de crédito, ATMs e terminais Ponto de

Venda.28

A baixa utilização dos meios de pagamento eletrônicos é surpreendente, uma vez que

os beneficios são expressivos. Estima-se que um banco evite custos da ordem de US$ 0,12

para cada transação paga eletronicamente. Caso houvesse uma companhia envolvida, seu

custo evitado seria de US$ 0,07 e o consumidor evitaria gastar US$ 0,35. Se os beneficios

são quantitativos (redução de custos) e qualitativos (praticidade), por que os meios de

pagamento eletrônicos não são utilizados com maior freqüência?

Atualmente, apenas 4% das donas de casa usam o telefone para pagar suas contas, e

um percentual ainda menor utiliza o computador. Quatro tipos de acesso estão disponíveis

no mercado: Smart Phone, Screen Phone, Push Button Phone e Computer Service. Estudos

revelam que, com uma tela, o interesse dos consumidores em usar este sistema cresce

muito." Em 1990, um quinto das casas tinham computador. Esta taxa dobra a cada sete

anos. Atualmente, 98% das casas americanas possuem telefones que podem ser usados para

pagamentos. Estudos mostram que 10% da população americana utiliza o telefone uma vez

por mês para efetuar pagamentos. Novamente, fica a pergunta: se existe a tecnologia

disponível, por que não é utilizada?

Não é mais utilizada porque pagamentos via telefone dependem de características

demográficas da população, tais como:

- A idade ideal dos usuários desse tipo de pagamento está na faixa de 35 a 54 anos.

- A utilização aumenta de acordo com o nível de educação do cidadão.

- Os que utilizam o serviço ganham, em média, US$ 47.000 ao ano, contra a média de US$

35.000 do país.

- Os que utilizam computadores pessoais ganham, em média, US$ 52.000, e os usuários de

home banking, em média US$ 64.000.

28 A Rc-Evaluation Elcctronic Bill Paymcnt In Thc 1990s -Spccr An Spceial Report, Spccr & Associates,
April1993, pág 6
29R.E.B.P., pág 8
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Outra pesquisa indica que 58% dos entrevistados tinham medo de utilizar os

pagamentos eletrônicos. Dos não usuários, 80% afirmaram não se interessariam pelo

serviço.30

Dentro deste quadro de baixa utilização dos serviços de pagamentos via eletrônica

devido às características de seus usuários, é interessante verificar o comportamento dos

bancos na implantação do serviço. Atualmente, 25% dos bancos americanos oferecem

pagamentos por telefone e 42% consideram a hipótese de oferecer este serviço no futuro.

Uma característica interessante dos clientes que utilizam pagamentos eletrônicos é a de que

possuem, normalmente, um grande número de produtos com a instituição. Em média cada

cliente mantém 1,7 contas ou produtos do banco, enquanto a média para os que utilizam

"Home Banking" para pagamentos é de 4,7 e 5,7 produtos."

Outro fator relevante que explica a baixa utilização desses serviços pelos americanos

está relacionado à cobrança de taxas para a utilização dessas facilidades. A maioria dos

bancos americanos (88%) cobra mensalmente pelos serviços. A tarifa para telefones varia de

US$ 4,25 a US$ 10,00, ficando, em média, em US$ 6,20. As empresas que não cobram

mensalmente tarifam por transação.

Os usuários vêem como principal beneficio do sistema, pela ordem: conveniência e o

fato desse tipo de pagamento ser mais barato que o dos correios. Nos Estados Unidos, as

pessoas normalmente não vão às agências bancárias para efetuar seus pagamentos. A forma

mais usual consiste em colocar um cheque e a conta a ser paga diretamente no correio, que

a envia para o local de seu processamento. Os bancos consideram como razões principais

para se ter o serviço: geração de tarifas, " Cross-Selling " com os consumidores existentes,

retenção do cliente e diferenciaçãoda concorrência.P

30RE.B.P pág 10
31RE.B.P. pág 16
32RE.B.P. pág 25
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Quando analisamos a lucratividade do pagamento de contas por telefone, 31% dos

bancos acreditam que o produto é rentável isoladamente, enquanto outros 15% acreditam

que este é rentável quando se considera o conjunto de produtos do cliente.

Existem, basicamente, dois tipos de empresa para pagamento de contas: a pnmeira

categoria inclui os fornecedores que efetuam o processamento de pagamentos para os bancos

A segunda categoria inclui as companhias que desenvolvem software para bancos e que os

habilitam a processar essas transações. Dentro desse contexto, muitos bancos abandonaram

seus sistemas proprietários de Home Banking Services devido aos altos custos e ao

tradicional baixo interesse dos consumidores.

Ao analisarmos os bancos brasileiros podemos dizer que estes se parecem com a Ford

Company dos anos 30, que desejou montar fábricas para todos os seus componentes.

Nossos bancos são parecidos com a Ford por desenvolverem internamente a maioria dessas

operações, ignorando o fato de que, algumas vezes, operar um serviço é muito oneroso.
\ I

Talvez o enfoque correto fosse disponibilizar o produto ou serviço para seus clientes ao

menor custo. Em um ambiente moderno, o que prevalece é o conceito de parcerias e de

empresas que se completam. A indústria de processamento de documentos por imagem é

um bom exemplo dessa tendência: uma empresa produz a câmera, outra o software, e uma

terceira coordena a utilização de vários equipamentos. O que fica claro nesta análise é o

fato de que os bancos brasileiros estão desenvolvendo centrais de atendimento telefônico

sem se preocuparem com seus custos. Estão disponibilizandoeste serviço para todos os seus

clientes na esperança de reduzir seus custos nas agências. O fato relevante é que tal serviço

não está trazendo receitas para os bancos, nem mesmo nos Estados Unidos, um país que

teria condições tecnológicas e de absorção social para utilizar tal sistema.

Alguns bancos americanos possuem projetos alternativos para viabilizartal operação.

O Huntington Bank tem um projeto conjunto com a AT&T. Neste projeto, planeja cobrar

US$ 100 de seus clientes pela inscrição no sistema e US$ 19,95 de mensalidade.No futuro, o

Huntington planeja estender este serviço a outros bancos. A idéia é transformar este serviço
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num sistema parecido com o do Banco 24 Horas brasileiro e, com isso, gerar resultados

para os bancos participantesêê.

Outros canais estão surgindo para viabilizareste tipo de serviço, como, por exemplo, a

TV Answer Inc., uma empresa com sede em Reston, Virgínia, que utiliza a televisão como

interface para pagamentos. Sua projeção é ter 20 milhões de usuários em 5 anos para uma

operação que começou em 1992. O primeiro banco a utilizar este serviço foi o Meridian

Bancorp, que opera 218 agências e mais de 250 ATMs através deste sistema. Este banco é

um dos cinqüenta maiores bancos americanos. Os clientes podem acessar contas, transferir

fundos e pagar contas. As taxas básicas para utilização de serviços como estes variam de

US$ 3 a US$ 10 mensais por cliente e geralmente incluem o custo das comunicações.

As tarifas por transação variam de acordo com o tipo e, normalmente, custam de US$

0,05 a US$ 0,50. Este nicho de mercado está surgindo nos Estados Unidos e, embora a

indústria bancária esteja se envolvendo neste desenvolvimento, sua participação não é

fundamental. Existem companhias, como a Checkfree, que podem originar pagamentos para

consumidores por meios eletrônicos, através de computadores pessoais ou telefones, como se

fossem um banco.

A indústria bancária percebeu, após algumas instalações mal sucedidas de Home,\ 1
Banking nos anos 80, que se os bancos precisam deste tipo de serviço, o melhor é fazê-lo \

com terceiros. Utilizar os recursos limitados atuais de computação e de pessoal para

suportar um negócio marginal e não lucrativo como o Home Banking, mesmo em

organizações de grande porte, não é uma decisão estratégica simples.Os bancos descobriram

que, usando terceiros, podem oferecer estes serviços para seus clientes, sem assumir os

riscos e os custos associados aos mesmos. A tendência é a de que os pagamentos

eletrônicos cresçam vagarosamente ao longo dos anos 90, isto porque."

33R.E.B.P. pág 42
34R.E.B.P. pág 51
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_ A participação das pessoas na faixa de 35 a 54 anos que estão predispostas a utilizar este

tipo de serviço deve aumentar.

- A vida atual das pessoas demanda mais conveniência.

- Há grande penetração do telefone na sociedade.

- Há crescimento da rede de micros.

_ Há crescimento de tecnologias alternativas ao micro ( ex.: screen phone).

A tendência dos consumidores é a de ter pacotes completos de serviço, em vez de

pacotes com aplicações bancárias. Neste momento, os serviços oferecidos por terceiros

tornam-se mais competitivos, face às alianças estratégicas que podem ser realizadas por

essas empresas.

Exemplo2: Utilização de ATMs

Mudanças constantes na economia e na regulamentação do sistema bancário, além

das mudanças tecnológicas e da consolidação bancária, têm produzido uma indústria muito

dinâmica nos últimos anos. As mudanças são tão profundas que requerem dos gestores

dessas organizações uma atualização constante para que o negócio se mantenha no rumo

certo.35

As características dos mercados de ATMs também indicam a saúde da indústria

(bancária americana. Abaixo, alguns dos dados mais significativos:

_ A utilização de cartões de débito.em ATMs tem crescido significativamentenos últimos

cinco anos. O número de instituições que cobram algum tipo de taxa aumentou de 78%

para 87% nos Estados Unidos. Assim como em outros produtos, a tendência é de aumento

nos preços destas tarifas.

_ O número de transações realizadas em pontos de venda também tem aumentado

significativamente.

\

351994 Proprietary EFT Network Survev 1994, Speer & Associates, pág 1
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_ As instituições financeiras vêem seus ATMs como centrais de informação e 86% delas

planejam novas funções para essas máquinas em 1994. Entre as funções a serem implantadas

temos: pagamento de .cheques, pesquisas sobre empréstimos, transferência de fundos,

pagamento de contas e dispensadora de moedas e selos.

_ A terceirização continua popular. 83% dos bancos terceirizaram suas áreas de suporte

de software para o controle de sua rede de ATMs. 71% da produção de cartões de crédito

também está terceirizada.

_ Os bancos com redes proprietárias de ATMs pretendem continuar ativos no mercado e,

para isto, planejam compartilhar suas redes com outros bancos.

_ O número de transações mensais por ATM caiu de 5.367 transações (em 92) para 5.150

transações (em 93), enquanto o número de máquinas, no mesmo período, aumentou de

23.057 para 28.498. Este crescimento no número de ATMs significou uma saturação no

mercado destas máquinas.

_A utilização de cartões de crédito continua estável desde 1989, enquanto a utilização de

cartões de débito cresceu apenas 5% no mesmo período.

Para maximizar o potencial de retomo associado às redes proprietárias de ATMs, as

empresas que possuem estas redes devem buscar novas formas de realização de negócios

para os consumidoresjá existentes." O número de instituições que aumentaram suas tarifas

subiu de 75% em 1990 para 87 %em 1993. Dos 13% que não consideram a tarifação,

apenas 60% acreditam que não tarifarão no futuro. As organizações com pequenas redes

proprietárias continuarão a oferecer serviços de forma gratuita, como uma forma de manter

sua vantagem competitiva no mercado em que atuam.

Os serviços de ATMs são os favoritos para a terceirização dentro de um banco

americano. Isto ocorre porque a natureza do serviço - abastecimento com notas, fechamento

contábil das máquinas e abastecimento de formulários- constitui tarefas de custo elevado

para um banco.

36p.E.F.T.N.S. , pág 18
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Para permanecer competitiva, uma rede de ATMs deve considerar sua integração com

outras redes, estudar novos locais para a instalação de terminais, avaliar a necessidade de

novos serviços. Tudo isso dentro de uma relação custo-beneficio compensadora.'?

3) As Junções ou Aquisições entre Bancos Americanos

Os bancos americanos, após a era da. redução de custos no início dos anos 90, estão

entrando na era da consolidação bancária. Dentro desta nova era, a conotação é a de que os

bancos devem crescer em tamanho para se manterem competitivos. Este processo também

ocorrerá no Brasil, onde, com a estabilização da economia, espera-se uma redução

significativa no número de bancos do sistema. Hoje, existem mais de 250 bancos no país.

Comprar um banco é uma saída interessante para aumentar o número de clientes

rapidamente. Imaginemos um banco que consiga abrir 2.000 novas contas todos os meses e

compre um banco que possua 120.000 contas. Este número representa, de uma única vez,

60 meses ou cinco anos de operação agregados ao banco de uma só vez. Imaginemos agora

que, com esta alavancagem, é possível eliminar os piores clientes dos dois bancos. O

resultado é um novo banco, com melhores custos operacionais, que produz melhores

resultados em seus negócios.

É muito interessante observar que, numa época em que outras indústrias em todo o

mundo falam em se dividir e em se diversificar, o modelo americano de bancos, basicamente

o de pequenos bancos, caminha na direção oposta, ou seja, estão se unindo para se

manterem no mercado. Esta é normalmente a solução para a indústria com muitos problemas

e que, com certeza, produz resultados a curto prazo. É interessante lembrar que os bancos

americanos são os mais produtivos do mundo e, mesmo assim, sua indústria precisa de uma

alavancagem baseada na economia de escala. Será este o modelo a ser perseguido pela

indústria mundial em seu planejamento a longo prazo? Na verdade, a grande meta de um

37p.E.F.T.N.S. pág 40



banco deveria ser a de desenvolver habilidades para o atendimento personalizado,

considerando a possibilidade de retomo financeiro de cada cliente. Deve-se explorar ao

máximo as vantagens das operações de varejo, uma vez que são de baixo risco, em vez de

tentar sobreviver com os ganhos de escala provenientes das incorporações. Estas só adiam o ~

problema de uma indústria que precisa repensar sua missão no mundo dos negócios atuais.

Numa edição da ABA Banking Joumal, Kelly Matthews, Diretora de Assuntos

Econômicos do First Security Corp, em Salt Lake City, disse que os bancos comerciais têm,

essencialmente, cinco maneiras de incrementar seus ganhos: expandir margens, cortar

custos e aumentar, por consequência, sua eficiência (esta é a principal idéia no sistema

bancário nacional), reduzir suas reservas para perdas em empréstimos, aumentar suas

receitas em serviços e aumentar o volume de empréstimos. No Brasil, excluindo-se a

redução de custos, todas as demais variáveis são a longo prazo. Este país ainda foi favorecido

por uma variável, ou um sexto fator, que consiste na elevada taxa de juros com que nossos

bancos operam e que produziu excelentes resultados no sistema. No sistema americano

estas taxas não existem, fato que impede a obtenção de ganhos operacionais significativos.

Algumas ações propostas (aumento de margens e redução de reservas para perdas com

empréstimos) não podem ser consideradas ações a curto prazo. O crescimento de receitas

operacionais é um processo gradual e, portanto, a longo prazo. A opção por aumentar a

eficiência consiste em aumentar volumes através da consolidação.

O grande debate nos dias atuais é como aplicar o conceito de economia de escala

comparativamente entre bancos e indústrias. A economia de escala deve se mostrar viável

para todo e qualquer cliente, ou seja, se um cliente é rentável, teremos a máxima economia

de escala na operação e poderemos verificar se sua resultante é positiva. Desta forma, não

estariamos usando a economia de escala para justificar ineficiências. Quanto maior o banco,

mais fácil ocultar ineficiências devido ao tamanho.

Este não é um debate sobre o conceito econômico de que competidores mais eficientes

podem oferecer o mesmo produto a um preço mais baixo, ou serem mais produtivos a um

76



77

mesmo preço. A regulamentação americana está mudando de um sistema segmentado em

Estados para um sistema nacional, não para conferir maior autonomia aos bancos do

mercado bancário como um todo ou para permitir uma evolução dos sistemas, mas sim para

permitir a sobrevivênciado sistema bancário.

Quanto mais longe se for neste processo de aquisições, os pequenos bancos serão

adquiridos cada vez mais por bancos maiores e por grandes corporações. Nessas

incorporações, criam-se barreiras para o desenvolvimento de produtos específicos para sua

antiga clientela e ganha-se em escala. Após uma aquisição, um banco pode, normalmente,

oferecer produtos genéricos a preços mais baixos. Segundo Richard Kelly, consultor

americano, um cuidado que se deve ter neste processo é o de que lias pessoas têm a

tendência de dizer que eles podem cortar a maioria das despesas administrativas e verificar os

resultados nos balanços da companhia., mas não prestam atenção ao fato de que estes

cortes podem decepcionar os consumidores. Deve-se consolidar tudo o que for possível,

desde que o consumidor não possa ver, o que o consumidor pode ver deve ser igualou

melhor li. Tamanho significa mais eficiência. Também significa presença no mercado, com

consciência das necessidades dos consumidores.

Outra grande questão que se apresenta aos bancos americanos nos dias atuais, segundo

Paul Jones (Compass Bank), é a de que os grandes desafios para os bancos podem não ser

os bancos interestaduais, mas sua inabilidade em competir em termos de produtos e de

novas regulamentações .

Segundo Fred de Bussey, analista da Fitch Investors Services, em Nova York, a

indústria inteira jamais terá apenas 30 ou 40 bancos. Acredita que os 100 maiores poderão

ser 40, mas os pequenos bancos ainda terão um privilégio. Enquanto os pequenos

consumidores continuarem a emprestar, os bancos comunitários terão um bom

desempenho.38

38A.B.J.M~D. pág 46
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Os bancos mais vulneráveis são os bancos médios. Neles, o consumidor ou cliente não

pode andar e apertar a mão do presidente. Nessa hora o banco passa a ser um banco

regional. A idéia de um cliente apertando a mão do presidente do banco dá uma sensação

de importância ao cliente e, principalmente, valoriza o gestor do banco. Esta idéia deveria

ser adaptada ao conceito de agência. Os clientes teriam as vantagens de possuir um gestor de

verdade em sua agência e ainda desfrutariam de toda a estrutura de um grande banco.

George Salem, da Prudential Securities, escreveu um relatório no qual afirma existir

mais concentração na indústria bancária do que se imagina. Trezentas holdings controlam

quase 70% dos ativos da indústria, e as 25 maiores controlam 35% .Na última avaliação dos

bancos comerciais americanos existiam 10.840 bancos. Este número não reflete quantos

bancos fazem parte de holdings. Visto desta perspectiva, devem existir cerca de 8.000 bancos

nos Estados Unidos. Ao final das consolidações, existiriam, aproximadamente, 2.000

organizações.

4) A Reengenharia do Setor Bancário

No item anterior verificamos uma das soluções possíveis para os bancos administrarem

suas necessidades de mudança, ou seja, os processos de aquisição ou de junção de bancos.

Neste item analisaremosuma outra ação utilizada amplamente nos dias atuais para resolver

os principais problemas das organizações: a Reengenharia.

Em 1994, as companhias americanas gastaram mais de US$ 32 bilhões em projetos

de Reengenharia. Aproximadamente dois terços desses esforços não trouxeram resultado

algum. Este comentário não foi feito por um crítico da Reengenharia, mas por Michael

Hammer, o criador deste conceito. Apesar disto, o número de empresas que utilizam este

conceito de mudanças radicais na organização aumenta, em média, 205 companhias por ano.

Em 1995 deverão existir, nos Estados Unidos, 1.200 companhias realizando Reengenharia.ê?

39CALDWELL,Bruce, Misteps, Miscues, Information Week, June 20, 1994, pág 50
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o Citibank:, por exemplo, admitiu ter gasto US$ 50 milhões em um projeto de

Reengenharia do seu processamento de Retaguarda para o produto Seguros. A empresa

responsável pela realização deste projeto, a ruM, não atingiu os objetivos e este teve de ser

abandonado." . Se o maior banco americano e uma das maiores empresas integradoras de

sistemas do mundo não conseguem realizar projetos deste tipo, é certo que outras

companhias também não foram bem sucedidas.

Ao analisarmos esta questão em relação aos bancos brasileiros (amostra de 53 bancos),

encontramos a seguinte realidade :41

- 38% dos entrevistados já estão conduzindo projetos de Reengenharia.

_ A principal barreira à realização da Reengenharia é a forte cultura interna, resistente às

mudanças trazidas por ela.

_O principal beneficio alcançado com a Reengenharia é o aumento na qualidade dos serviços

e produtos oferecidos aos clientes (redução de mão-de-obra, 9%; aumento de receitas, 17%;

maior qualidade, 31%; maior produtividade, 22%; redução de custos, 18%; outros, 3%).

_ 47% dos entrevistados afirmaram que seus bancos já montaram uma área dedicada

exclusivamenteà Reengenharia

_ 38% estão realizando Reengenharia, 6% já a realizaram com bons resultados e 56%

pretendem realizá-la. Destes, 48% iniciaram-naem 94, 17% em 95 e 35% não sabem quando

a começaram.

_ os fatores motivadores desse tipo de ação são: instabilidade econômica, 6%; exigências

dos clientes, 21%; ameaça da concorrência, 18%; redução na lucratividade, 10%; tendência

de estabilidade econômica, 19%. 14 % alegam outras razões.

_Expectativa de resultados: ao longo do trabalho, 30%; até 6 meses, 16%; até 1 ano, 34%;

acima de 1 ano, 20%.

4OCALDWELL,Bruce,M.M. pág 51
41pesguisa Sobre Reengenharia, Febraban, 7/4/1994 ,pág 1-5
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- Tempo levado para fazer a Reengenharia: mais de 1 ano, 65%; até 1 ano, 13%; 8 meses,

13%; 6 meses, 5%; 3 meses, 4 %.

Um dos aspectos fundamentais ao sucesso de um projeto de Reengenharia refere-se à

aceitação deste tipo de projeto, devido às mudanças culturais provocadas por ele. Um bom

exemplo dessa questão é a implantação de um novo sistema de caixa em que deve haver um

casamento entre as funções de negócio, o processamento e as demandas dos funcionários.

Para que uma organização seja bem sucedida fazendo reengenharia, a tecnologia

associada a qualquer um dos processos deve estar no mesmo nível exigido pela cultura da

empresa. Existem bancos que fizeram grandes investimentos em sistemas e que, entretanto,

não obtiveram o resultado esperado, uma vez que foram rejeitados pela cultura

organizacional vigente. O contrário também é verdadeiro, ou seja, a equipe de vendas que

precisa de ferramentas não disponíveis no banco para realizar seus negócios. Este problema

também está presente nos bancos brasileiros. Quantos bancos não possuem, atualmente,

facilidades eletrônicas que não podem ser utilizadas por seus clientes ou funcionários? Os

sistemas devem se adequar regionalmente à estratégia de vendas. Nesse aspecto, um banco

descentralizado leva grande vantagem na relação custo-beneficio de seus produtos e

investimentos. Sistemas muito complexos causam confusão quando analisados sobre o

enfoque mercadológico.42

5 ) Reengenharia X Qualidade

Este tipo de mudança fundamental, radical e dramática de processos deve, portanto,

ser realizada com muito cuidado. O processo utilizado pelos bancos, por exemplo, sofreu

mudanças deste tipo ao longo dos últimos anos. Antigamente, os clientes precisavam se

deslocar até sua agência para finalizar qualquer transação bancária que era efetuada em, no

42MANNAKEE,Evan, Bank Automation Is Better The Second Time Around, NOAC 94 San Francisco, pág
1-20
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mínimo, 24 horas. Hoje, o cliente pode efetuar movimentações em qualquer agência, on-line,

e obter a resposta em segundos. Na verdade, nem é preciso mais ir a qualquer agência. A

maior parte das transações pode ser feita de casa, do escritório ou de caixas automáticos

espalhados pelo país.

Neste caso, uma resposta de 24 horas levou apenas alguns segundos: reduziu-se

dramaticamenteo tempo necessário para o deslocamento até a agência, ampliou-se o horário

de utilização - antes restrito ao horário comercial - e novos tipos de utilização foram

permitidos, graças à tecnologia.v

Os serviços, quaisquer que sejam, possuem algumas características básicas que os

diferenciam dos produtos: são intangíveis, heterogêneos, a pessoa que presta o serviço não

pode separar a produção do consumo, não são passíveis de uma inspeção final antes da

entrega, não são estocáveis.

Quando vamos a um banco, um caso típico de prestação de serviços, deparamo-nos

com aspectos tangíveis, como o talão de cheques, a aparência da agência e seus funcionários,

os formulários, os extratos e os terminais de saldo. Uma ex-editora da Harvard Business

Review resumiu bem esta idéia ao dizer que, na verdade, não existem mais produtos.

Existem apenas formas de valor que variam na proporção das partes tangíveis e intangíveis

que as compõem.

O conceito de qualidade, portanto, só pode ser aceito hoje do ponto de vista do cliente

e da sua percepção do conjunto de produtos e serviços que lhe são oferecidos.

A qualidade implica conquistar e manter clientes, superando permanentemente suas

expectativas, no atendimento de suas necessidades implícitasquanto aos produtos e serviços

atuais e futuros dá. organização. Um dos grandes perigos da Reengenharia é resumir a

definição a algo próximo dos programas de produtividade.44

43M1LLET,Evandro Barreira, Reengenharia e Qualidade, Conjuntura Econômica, Fevereiro 1994, pág 49
.44M1LLET,E.B,B"Q. pág 50
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Depois de os bancos terem mudado radicalmente seus tempos de resposta de 24 horas

para alguns segundos, o que esperam os clientes? O que acontecerá se um cliente usar um

terminal de saldo e a resposta demorar 2 minutos? E se a agência 24 horas engolir seu

cartão? E se o dinheiro da máquina acabar? Os clientes querem estabilidade, previsibilidade,

isto é, rotina. O paradigma mudou. O cliente agora é outro.

A Reengenharia contribui para programas de gestão ao trazer mudanças radicais, mas

peca ao minimizar os problemas humanos, a visão estratégica, o enfoque do cliente e a

necessidade da gerência.

O que podemos concluir com este capítulo é que os bancos americanos passam por

uma crise estrutural mais profunda do que as ações isoladas de se tentar resolver

problemas ( redução de custos, junções e aquisições ou Reengenharia são apenas algumas

das tentativas de solução). Um ponto fundamental é o de que a instituição bancária

americana, apesar de ser a mais produtiva do mundo, ainda não conseguiu se reposicionar na

economia moderna, e tenta, através de ações a curto prazo, ganhar tempo inconscientemente

para encontrar seu caminho. Como demonstramos neste capítulo, os bancos brasileiros têm

seguido os passos desses bancos.

Talvez o que esteja faltando para que os bancos se reposicionem de forma consistente

seja olhar para o mundo nos dias atuais e tentar descobrir os.novos paradigmas que estão

surgindo.
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CAPÍTULO 4 - NOVOS PARADIGMAS

1)Introdução

Os bancos brasileiros estarão enfrentando enormes desafios nos próximos anos. O novo

cenário de estabilidade econômica e a queda da inflação, aliados à nova realidade mundial

com constantes mudanças tecnológicas, demandarão uma adequação rápida e radical das

organizações, de modo a garantir o crescimento ou, pelo menos, a sobrevivência neste final

de século. Há dez anos, achava-se que meia dúzia de bancos dominariam todo o setor

bancário mundial. Entretanto, bancos grandes estão em decadência em todos os países

desenvolvidos, enquanto "não-banqueiros", como a General Electric Finance, 45 adquirem,

cada vez mais, fatias e negócios lucrativos do setor. Estão deixando aos bancos comerciais as

tarefas menos rentáveis, gerando a necessidade de revisão da forma de atuação por parte dos

grandes bancos.

De um modo geral, os países em desenvolvimento precisam se conscientizar de que os

paradigmas do desenvolvimento mudaram. 46 O antigo paradigma se baseava nos chamados

fatores de produção, como trabalho, terra, recursos naturais, capital e infra-estrutura. Os

novos paradigmas se afastam desses ítens e se aproximam de questões como produtividade,

tecnologia e novos métodos de gestão.

Fatores básicos como mão-de-obra ou uma fonte local de matéria-prima não

constituem vantagens para as indústrias, já que as empresas podem ter acesso a eles através

de uma estratégia global ou da tecnologia. A competitividade baseada em baixos salários está

acabando. Aumentos salariais ajudam a desenvolver tecnologia e produtos sofisticados.

Economias de escala faziam parte do paradigma antigo, enquanto inovação é o que conta

45 DRUCKER,Peter,Como Enfrentar as Tempestades, Exame, 1/5/1991, pág 62~6
46PORTER,Michael,Discussão Economica Demais é Bobagem.Exame, 27/11/1991, pag 26-30
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hoje em dia . A questão crucial para os próximos anos será a qualidade da intervenção do

governo em áreas críticas envolvendo bens públicos, como tecnologia, educação, informação

e capital. A segunda função do governo é a de definir a regra do jogo e o ambiente

competitivo, com estímulo à concorrência, desestímulo aos monopólios e aos padrões

rigorosos de controle de qualidade. As condições cruciais de competitividade estarão na

microeconomia. Ao serem dominados pela discussão econômica, sem dedicarem a atenção

necessária à performance das empresas, certos países acabam não dando certo. O Brasil está

iniciandouma nova fase, com unia oportunidade ímpar de rever seu modelo de tratamento às

empresas. Partindo da premissa de que a competitividade veio para ficar, as organizações

precisarão realizar profundas readaptações, passando por questionamentos e mudanças de

paradigmas. Entende-se que diversos paradigmas deverão ser revistos, mas três deles são

fundamentais e serão detalhados a seguir: os paradigmas da tecnologia, da educação e do

modelo de gestão.

2 ) Paradigma da Tecnologia

Assim como as estruturas organizacionais estão sendo questionadas e as limitações

comerciais e geopolíticas, rompidas, as barreiras tecnológicas estão caindo. As arquiteturas

computacionais estão sendo alteradas; a natureza e os objetivos da computação estão sendo

radicalmente mudados. Está havendo uma mudança nos paradigmas tecnológicos. Estamos

entrando numa "segunda era" da tecnologia da informação, na qual as aplicações comerciais,

a natureza da própria tecnologia e a liderança do uso tecnológico estão todas passando por

profundas modificações. As organizações que não conseguirem entender esta nova era e não

souberem navegar através desta transição estarão vulneráveis e serão ultrapassadas.

Anteriormente, o processamento de dados era uma atividade de retaguarda, que

permitia a redução de custos através da automação de cálculos e controles até então

realizados manualmente. Atualmente, a tecnologia está se movendo para a linha de frente na
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maioria das organizações. Tomou-se estratégica à medida que passou a ser um componente

necessário à execução dos negócios. As instituições financeiras estão, em suas agências,

trazendo a tecnologia, antes privilégio da retaguarda, para a mesa de seus executivos,

permitindo que negócios sejam fechados e processados em tempo real, eliminando toda uma

estrutura que antes era responsável por este processamento. Uma grande mudança também

está ocorrendo em relação a quem usa os computadores: no início, eram utilizados

principalmentepor especialistas, técnicos, analistas e gerentes, que projetavam e controlavam

a infra-estrutura computacional das empresas. Na" nova era ", os usuários da tecnologia são

milhões de pessoas à frente de negócios , demandando sistemas ágeis , rápidos e de fácil

interação.

A Humanidade sempre considerou mais importantes setores da economia como a

agricultura ou a indústria. Porém, atualmente podemos dizer que a "tecnologia da

informação" transformou-se em um bem de capital, movimentando quantias expressivas de

recursos e tendo uma importância cada vez maior na economia dos países desenvolvidos.

Podemos comparar a tecnologia da informação com recursos como mão-de-obra,

matéria-prima ou recursos financeiros. O setor de tecnologia da informação está

experimentando um crescimento explosivo. Em 1992, 47 o setor de tecnologia cresceu para

uma fatia de 10% do Pffi norte-americano. Os setores de equipamentos e serviços de

computação tiveram desempenho superior aos setores de aço, automóveis, mineração,

petroquímicos e gás natural combinados. Além disso, o setor da tecnologia da informação

está penetrando em praticamente todos os demais setores da economia. Quando entramos a

bordo de um carro, por exemplo, podemos encontrar mais tecnologia em seu interior do que

a disponível na cabine do astronauta Neil Armstrong enquanto realizava-se a conquista da

Lua.

Atualmente as empresas utilizam uma grande quantidade de papel, seja para controles

internos, seja para a formalização de negócios e contatos com clientes e fornecedores. No

47TAPSCOTT,Don, CASTON,Art, Paradigm Shift,New York, McGraw Hill1993, pág. l-57
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futuro próximo, as empresas não serão mais totalmente dependentes de papéis para trocar

informação. Após os investimentos necessários, será possível construir uma rede de

comunicação de dados, com voz e imagem, a nível intercontinental, batizada de "super-

rodovia da informação". Com base na super-rodovia da informação 48 haverá a possibilidade

de se utilizar esta nova rede de forma a trafegar juntos , em alta velocidade , sinais que hoje

transitam em linhas separadas A tecnologia que possibilita esta combinação já se encontra

disponível, sendo apenas uma questão de tempo (e de redução de custos) para que tanto

pessoas como grandes organizações passem a utilizar novos equipamentos que permitam

receber e transmitir informações a partir destas novas facilidades.

Especialistas americanos acreditam que, em breve, 15 % das operações de venda do

varejo utilizarão a super-rodovia da informação. Os bancos, seus clientes e toda a cadeia

fornecedor - transportador - produtor - cliente passará a se comunicar usando EDI, com total

ausência de burocracia e papel, gerando uma revolução em áreas como Contas a Pagar ou

departamentos de Cobrança. Newton Minow, um dos maiores especialistas americanos em

política de comunicações, acredita que as indústrias de computadores, telefones, televisores e

cabos estão se tornando uma coisa só. A tecnologia da informação, combinada com outras

tendências, como a globalização da economia mundial e a reorganização interna das

corporações, podem resultar em uma verdadeira revolução, algo do tamanho da Revolução

Industrial. Hammer defende a idéia 49 de que somente agora, com as novas tecnologias

disponíveis, será possível cortar "os laços de ferro da Revolução Industrial ti, pois existe a

necessidade de se enterrar a idéia de funções especializadas, hierarquias funcionais e

estruturas departamentais. As empresas organizadas verticalmente, por funções, criam

barreiras e falhas, gerando processos complexos e demorados. As novas tecnologias

permitem uma organização horizontal, por processos, gerando objetivos congruentes,

flexíveise voltados ao cliente.

48MARTINS,Ivan, Eis a Estrada do Futuro, Exame, 25/5/1994, pág 48-53
49 Hammer, M., EntrevisY!, Exame, 13/10/1993, pág 138
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Há vinte e cinco anos, copiadoras, máquinas de impressão, máquinas de escrever e

computadores consistiam em setores separados, cada um com sua tecnologia própria e seus

próprios mercados. Em 1991, 50 a AT&T decidiu que a liderança em telecomunicações

exigia a aquisição de uma grande empresa de computadores: a NCR, fabricante centenário

de caixas registradoras e líder em equipamentos computadorizados para escritórios.

Recentemente a Xerox colocou à venda uma máquina que é copiadora, impressora de alta

velocidade, processadora de textos e um computador de tamanho razoável - tudo numa

máquina só. Isto demonstra que as empresas perceberam que não é mais possível separar

tecnologias que antes eram estanques. Empresas como ffiM , Microsoft e Sony estão se

unindo, formando alianças estratégicas de modo a combinar a vantagem competitiva de cada

uma, gerando produtos diferenciados, com serviços e tecnologia agregados, que só se

tomarão possíveis a partir das parcerias realizadas.

As organizações utilizarão técnicas mais sofisticadas de contabilidade de custos, um

dos pilares da administração moderna. Esta implementação só será possível a partir de novas

tecnologias de informação que consigam capturar dados em qualquer ponto da empresa,

processando-os em "real-time". Sem a contabilidade de custos, empresas como a General

Motors não teriam obtido a vantagem competitiva que tanto as alavancou a partir de 1920.

No caso de uma indústria manufatureira, a mão-de-obra direta era responsável por 80% dos

custos de fabricação que não estivessem relacionados à matéria-prima. Tudo o mais eram

"diversos", lançados em conjunto como custos indiretos. Hoje em dia é dificilencontrar uma

indústria em que o custo da mão-de-obra direta seja superior a 25% do custo de fabricação.

O padrão industrial está se fixando na faixa entre 8% e 12% . Existem, inclusive, empresas

que estão lançando os custos de mão-de-obra como "diversos" .

Alguns grandes bancos estão começando a implementar a contabilidade de custos para

os serviços. Embora os resultados até o momento sejam um tanto irregulares, alguns pontos

importantes já podem ser comentados: em contraste com a contabilidade de custos do setor

5~RUCKER,Peter, Como Ser Competitivo Apesar de Grande,The Wall Street Journal- 7/2/1991
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de manufaturados, a contabilidade de custos de serviços terá que ser de cima para baixo,

começando com o custo de todo o sistema durante um determinado período.

É necessário, portanto, realizar uma profunda revisão nos sistemas de contabilidade de

custos, de modo a fornecer aos administradores informações valiosas que consistam nos

custos reais de produção, incluindo o tempo de não-produção, além de todos os custos

relativamente relacionados com cada produto ou serviço produzido. À medida que os custos

diretos de fabricação perdem sua relevância, há uma necessidade de maior precisão na

medição dos custos indiretos, criando, inclusive, um maior número de pools de custos e

tomando totalmente impossível a realização de levantamentos manuais. A partir da

introdução da tecnologia, será possível encarar uma empresa não mais como um navio de

guerra, mas como uma ''flotilha'', que consistirá em módulos centralizados em tomo de uma

etapa do processo de fabricação ou de um determinado número de operações estreitamente

relacionadas. Embora um controle e comando globais ainda continuem a existir, cada módulo

terá seu próprio controle e comando. E cada um, tal como os navios de uma flotilha, poderá

ser manobrado, tanto em termos de sua posição no processo como um todo, como no seu

relacionamento com os demais módulos. Esta organização dará a cada módulo a vantagem da

padronização e, ao mesmo tempo, conferirá maior flexibilidadea todo o processo. Permitirá

mudanças rápidas de projeto e de produto, uma resposta rápida à demanda do mercado, e a

produção a baixo custo de produtos e "opcionais" ou "especiais", em lotes razoavelmente

pequenos.

Esta empresa ainda não existe. Ninguém pode construí-la hoje. Mas muitos industriais,

grandes e pequenos, estão se movendo na direção da estrutura tipo flotilha; entre estes

encontram-se algumas das fábricas americanas da Westinghouse, a fábrica de robótica da

Asea Brown Boveri, na Suécia, e várias grandes oficinas de impressão no Japão. É

fundamental que a lição deixada pela GM seja aprendida: a GM investiu mais de 30 bilhões

de dólares em automação, melhorando os processos existentes e tomando a linha de

montagem mais eficiente. Porém, os processos não foram revistos de modo a tomá-los mais
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flexíveise, ao contrário, a automação acabou tornando-os engessados. Assim, a GM perdeu

muita agilidade e capacidade de adequação às mudanças exigidas pelo mercado e,

provavelmente, não conseguirá retorno em seu investimentoem automação.

A nova organização exige, portanto, sistemas diferentes de comunicação e de

informação. Os setores e departamentos precisarão decidir que informação deve ser dada a

quem, e que informação precisa ser obtida de quem. Boa parte dessa informação terá um

fluxo horizontal entre as linhas dos departamentos, e não destes para os escalões superiores.

A empresa do ano 2000 será uma rede de informações. Conseqüentemente, todos os gerentes

de uma fábrica precisarão conhecer e entender todo o processo, da mesma forma que um

comandante de destróier precisa conhecer e compreender o plano tático para toda a flotilha.

Só na etapa final aprende-se a organizar a empresa reestruturada para que esta

apresente um desempenho máximo, com custos mínimos.Raramente a resposta certa consiste

em mais computadores para o processamento de mais dados, numa velocidade maior.

Naturalmente, em muitos casos o produto final será expresso por um programa de

computador. Entretanto, a tarefa principal é a de definir qual a informação necessária, e não

como manipulá-la. A tecnologia da informação resume-se na ferramenta que possibilita esta

reestruturação. Sem ela, os controles e fluxos de informação das organizações continuarão

ineficientese caros.

3 ) Paradigma da Educação

Mudanças radicais na forma de trabalho das pessoas têm levado as organizações a

romperem o segundo paradigma, o Paradigma da Educação. As organizações precisam estar

cientes de que o que realmente interessa é o valor agregado a seus produtos e clientes.

Existem organizações que se encontram no processo chamado "Learning Organizations" 51.

51TOBIN,Daniel R, Re-Educating the Corporation ,Oliver Wright Publications inc 1993 Essexjunction
,pág. 117-153
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Neste, as idéias e soluções vêm de todos os funcionários da companhia, independentemente

de suas funções, cargos ou localização. As organizações que iniciaram este processo

conseguem entrar numa cadeia de acúmulo de conhecimento que inclui não apenas

funcionários, mas também clientes e fornecedores, de modo a alavancar cada vez mais a

criação de valor ao produto ou serviço gerado pela empresa.

Nos Estados Unidos existem aproximadamente 27 milhões de trabalhadores

considerados "iletrados". Para que uma pessoa possa ser considerada '':funcionalmente

letrada" são necessárias algumas habilidades mínimas: habilidade para ler (conseguir ler um

jornal), habilidade para escrever (preencher uma proposta de trabalho, por exemplo) e

habilidades matemáticas (saber, pelo menos, contar o troco no supermercado). Ao se

considerar que nos EUA 27 milhões de pessoas não possuem estas habilidades mínimas, e

que outros 45 milhões são "marginalmente letrados", percebe-se a existência de um longo

caminho pela frente.

Na verdade, as habilidades descritas acima são básicas, mas não suficientes para

adequar as organizações aos novos paradigmas. É preciso desenvolver outras habilidades,

como capacidade de comunicação, auto-gerenciamento, visão de negócio, espírito de equipe,

além das habilidadesespecíficaspara cada função a ser exercida na empresa.

É importante que as empresas passem a enxergar os custos associados à construção de

uma base sólida para o futuro (através da educação de seus funcionários) como investimento,

e não como despesas. O investimento em capital humano deve ser considerado parte do

investimento global da empresa . É comum, em fases de necessidade de redução de custos,

que o primeiro orçamento a ser cortado seja o de treinamento. Esta miopia está levando

algumas empresas a desprezar seu maior ativo, o conhecimento em poder de seus

funcionários.

As empresas brasileiras não estão educando seus empregados. A única educação

atualmente fornecida é a técnica - quando muito - e nada mais. Existe a tendência das

empresas investirem em treinamentos específicos, que interessam somente à determinado



92

objetivo e agrega valor a uma determinada função. Por exemplo, quando um banco lança um

novo produto, precisa treinar os funcionários que estarão em contato com os clientes, de

modo a poder vender e dar informações sobre este produto específico. Este treinamento não

tem nada a ver com educação. Cada vez que um funcionário se especializa em processos e

produtos específicos da empresa, mas não se "educa" nos conceitos gerais de administração,

toma-se menos "empregável" para o mercado e valioso somente para determinadas funções.

Existe uma grande diferença entre investir em um programa de pós-graduação e gastar

diversas horas de treinamento para produtos/processos específicos. No primeiro caso, a

empresa está preparando os funcionários que deverão, no futuro, assumir posições-chave na

empresa, enquanto, no segundo caso, a preocupação é apenas a curto prazo. O que ocorre

com as empresas brasileiras é uma pequena atenção ao segundo caso (treinamento), e uma

atenção praticamente nula à educação de seus funcionários. Não os ensinam a se auto-

administrarem, a conduzirem reuniões, a trabalharem em equipe. As empresas brasileiras

estão longe de ser organizações inteligentes .

Ginfford Pinchot UI 52 defende a necessidade de se rever o estilo patriarcal, em que

poucas pessoas detêm o controle de tudo. Uma grande empresa tem uma necessidade muito

maior de desenvolver o espírito empreendedor de seus funcionários do que uma pequena

empresa. A Toyota é uma companhia tão grande quanto a General Motors, mas tem muito

menos burocracia. Isso prova que é possível construir uma grande organização

descomplicada, desde que sua estrutura e a capacidade de seus funcionários sejam adequadas.

O incentivo ao espírito empreendedor é fundamental para que a burocracia não tome conta

do dia a dia da organização.

No novo cenário que se define, a necessidade de as organizações e seus funcionários

aprimorarem a capacidade de reter e de gerar conhecimento toma-se cada vez mais evidente.

Segundo Thomas P. Gerrity, reitor da Wharton School, 53 a globalização da economia

52 PINCHOT m,GifIord, Abaixo a Tirania dos Negócios,Exame, 30/10/1991,pág 92-94
53 GERRITY,Thomas,Onde Há Informações Existe Prosperidade,Exame, 2/2/1994, pag 68-70
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acarreta a necessidade de se rever o modelo educacional usado até então. O caminho do

desenvolvimento econômico de um país, ou até mesmo de uma organização, é o

conhecimento. Quanto maior O conhecimento, maior o grau de prosperidade de uma

empresa. Desta forma, o processo de educação utilizado atualmente no Brasil precisa ser

totalmente revisto. Os executivos necessitam de um processo de educação contínuo, com

constantes reciclagens, devido à velocidade com que mudam as técnicas de administração e

as ferramentas que possibilitam a utilização destas. Além da educação contínua e crescente,

os executivos devem receber, no mínimo, treinamento constante, para que se mantenham

sempre atualizados em relação às novidades tecnológicas.

Uma questão intimamente ligada à educação consiste na estabilidade e no plano de

carreira, hoje um tanto incomuns nas empresas, mesmo no âmbito internacional. Segundo

Drucker.i" a administração é uma prática, e não uma ciência. Isto significa que não basta

fornecer diplomas de MBA para seus executivos e esperar que estes se tomem grandes

administradores, pois a experiência vem com o tempo. O ideal é poder aliar as duas

características, extraindo, desta forma, o melhor resultado possível através de uma

combinação entre educação, treinamento e experiência. Ocorre que, para conseguir o retomo

esperado de um investimento caro como um MBA, as empresas precisam rever seus

programas de encarreiramento, de modo a garantir que seus talentos permaneçam durante

longo tempo na empresa, gerando uma relação de fidelidade. O que se percebe atualmente é

justamente a tendência inversa - a fidelidade está acabando, tanto por parte da empresa como

por parte de seus funcionários, afetando a própria disposição das empresas em criar

programas de investimento educacional. As organizações que não quebrarem esta tendência

podem estar sendo levadas a uma rota de suicídio, pois estarão perdendo seu maior ativo, que

consiste no conhecimento detido por seus funcionários.

No Brasil esta é uma questão fundamental para o desenvolvimento consistente do país

e das empresas que aqui atuam. Apesar de possuir o oitavo Pffi do mundo, o país ocupa um

54 DlWelrntt;Péter, Barata é Melhor gue Elefante,Exame, 18/9/1991,pág 139
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dos últimos lugares em matéria de educação, atrás de países como Gana, Indonésia e Zaire. 55

Aliada à revolução tecnológica, há a necessidade de se realizar uma verdadeira revolução

educacional para que os novos usuários desta tecnologia estejam aptos a usá-la.

Os executivos obtiveram um alto grau de conhecimento em computação,

principalmente os mais jovens. Na realidade, esta cultura precisa ser desenvolvida, não em

relação à forma de funcionamento dos computadores, mas à capacidade de os executivos

poderem utilizar as informações fornecidas pelos computadores.

Um banco de dados, independentemente de seu volume, não contém a informação, mas

o minério da informação. Os especialistas em informação são fabricantes de ferramentas. Os

usuários de informações, quer sejam executivos, quer profissionais, têm que decidir que

informações usar, com que finalidade e de que modo. Precisam tomar-se aptos a utilizar a

informação. Este é o primeiro desafio a ser enfrentado pelos usuários da informação, agora

que os executivos possuem um alto grau de conhecimento de computação.

O novo perfil educacional exigirá que os executivos aprendam a perguntar: De que

informações precisamos nesta empresa? Onde conseguí-Ias? De que forma?

Ao formularmos essas perguntas, toma-se claro que as informações estão atualmente

disponíveis de forma primitiva e desorganizada. A organização e a utilização otimizada das

informações serão possíveis através da combinação de um novo perfil dos usuários com a

nova tecnologia que viabilizará esta importante fonte do processo decisório.

Outro ponto intimamente ligado à educação é a satisfação e a manutenção de clientes.

Uma empresa não sobrevive sem clientes satisfeitos. Ocorre que, no dia a dia da empresa, os

funcionários que realmente entram em contato com os clientes são os da linha de frente. São

estes funcionários que terão a missão de encantar os clientes, permitindo que cada vez mais

produtos ou serviços da empresa sejam vendidos a estes, aumentando o grau de penetração e

possibilitando a manutenção deste cliente a longo prazo. Perder um cliente por tê-lo deixado

insatisfeito acarreta uma série de problemas à empresa. Além deste irradiar sua insatisfação

55 GALvÁo FILHO,Paulo,Competitividade Sem Educacão é uma Far~ Exame, 17/3/1993, pág.1l4
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para outros onze clientes em potencial, é preciso que a empresa realize um esforço bastante

grande e custoso para repor este cliente perdido com outro cliente novo. Feitas as contas,

que variam de setor para setor, chega-se à conclusão de que a forma mais inteligente e

econômica de manter clientes satisfeitos é através dos próprios funcionários da empresa. Para

que isto seja possível, o investimento em educação e em treinamento é fundamental, gerando,

inclusive, um clima organizacional harmonioso, que permita um alto grau de satisfação

interna ..

Além de todos os argumentos desenvolvidos sobre a necessidade de uma revisão na

questão da educação, existe também uma forte ligação entre modelo de educação e modelo

de gestão, que será abordado como o terceiro paradigma a ser revisto pelas empresas.

4 ) Paradigma do Modelo de Gestão

Revistas as questões tecnológicas e educacionais, existe ainda um terceiro paradigma a

ser rompido: o paradigma do modelo de gestão. Baseando-se em novas ferramentas e com

um perfil de funcionários adequado a partir da revolução educacional, as empresas poderão

desenvolver novos modelos de gestão.

"Nada é tão perigoso quanto o sucesso" , defende Tom Peters." Empresas como a

ffiM são VÍtimas de seu próprio sucesso. A arrogância, a complacência, a burocracia e a

inabilidade em olhar as coisas corretamente são sintomas de grandes participações de

mercado. As empresas deixam de enxergar o mundo de forma simples e prática, sofrendo

posteriormente os efeitos desta miopia. O modelo de gigantismo e a centralização de decisões

tende a ser trocado pelo "small is better". Isto implicará modelos com descentralizações de

decisões que precisam estar ao alcance de quem gere o negócio, tornando os processos mais

rápidos e ágeis, e criando um conceito de total autonomia para os gestores.

56 PETERS,Tom,Nada é Tão Perigoso Quanto O Sucesso.Exame , 28/4/1993,pág 90-92
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"É sempre muito surpreendente ver o número de coisas que fazemos e das quais

ninguém jamais sentirá falta. Nada é menos produtivo do que fazer mais eficientemente o que

não precisa ser feito", comenta Drucker'". A fim de dar início a um programa de corte de

custos, os executivos normalmente se perguntam: "Como podemos tomar esta operação mais

eficiente?", enquanto a pergunta correta seria: "Será que o teto cairia sobre nossas cabeças se

deixássemos de fazer esta operação?". Se a resposta for: ''Provavelmente não", então

elimina-se a operação. No modelo moderno de gestão, existirá o desafio da eterna redução de

custos, e perguntas deste tipo terão que ser realizadas periodicamente .

A visualização da empresa como um todo, dentro da perspectiva de um modelo, ajuda

em sua administração e fornece uma referência comum para as ações coletivas. O

departamento de estratégia da École de Hautes Études Commerciales da França desenvolveu

o conceito do tetraedro 58 das políticas, ou da administração estratégica das organizações.

Cada face do tetraedro representa, respectivamente, a estratégia, a estrutura, o processo

decisório e a identidade de uma organização .

Deve-se pensar em estratégia como políticas que a empresa desenvolve no mercado,

reagindo aos seus estímulos ou atuando neles pró-ativamente.

A estrutura é a maneira como a empresa se organiza, criando e interligando vários

subsistemas de funções hierarquizadas.

O processo decisório representa a estratégia como um processo que flui pelos canais

da estrutura. Tem dimensões racionais, irracionais, políticas e psicológicas e lida com fatos e

valores.

A identidade é o conjunto de características que distingue uma organização da outra.

Embasa-se na cultura da empresa (valores, mitos, tabus), em sua história, no perfil e na

personalidade dos dirigentes, no imaginário coletivo, no tipo de poder de tutela e tem uma

focalização.

57DRUCKER,Peter,Reducão Permanente de Custos,The Wall Street Joumal , 11/111991
58 BRASIL,Haro1do Vinagre,DIEGUES, Soma, O Jogo do Poder nos Negócios, Exame ,pag A1-A4
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Os aprofundamentos realizados por Michael Porter no conceito de estratégia

competitiva podem ser incorporados ao modelo do tetraedro. Porter imagina a empresa

dentro de um campo de força com cinco componentes que podem representar ameaças:

poder de barganha dos fornecedores, dos clientes, entrada de novos concorrentes, produtos

substitutos que possam eventualmente surgir e ações dos concorrentes já existentes no

mercado.

Desta forma, percebe-se que o poder transita dentro e fora das empresas, na dinâmica

das mudanças e nos estímulos vindos do meio ambiente.

Isto implica uma reestruturação do poder dentro das empresas, levando-as a serem

mais horizontais e menos hierarquizadas. Há também a necessidade das empresas serem mais

participativas, com um processo decisório descentralizado.

Durante as duas últimas décadas, as empresas médias tomaram-se mais competitivas e,

as grandes, menos competitivas. Grande parte dos handicaps que limitavam as médias

empresas desapareceram. Acima de tudo, agora um emprego nas grandes empresas não é

mais uma promessa de segurança para toda a vida, tal como acontecia há dez anos. Desta

forma, as empresas de tamanho médio estão se transformando rapidamente nos empregadores

preferidos por muitos dos jovens mais bem qualificados.

As grandes empresas diversificadas de amanhã talvez nem tenham mais uma

"administração central". Talvez venham a imitar os dois mais bem sucedidos criadores de

impérios empresariais nas duas últimas décadas: o investidor americano Warren Buffet, e a

anglo-americana Hanson PLC. Ambos operam como "investidores" e "supervisores".

Certificam-se de que cada uma das empresas tenha, individualmente, o plano certo, a

estratégia certa e a administração de que necessitam. Entretanto, não a "administram",

deixando as decisões do dia a dia nas mãos dos executivos à frente do negócio.

Uma empresa grande não será mais desejável por si só. Precisará atender a alguma

função. Durante cem anos, o desempenho superior estava ligado ao fato de a empresa ser a

maior em determinado setor. De agora em diante, a empresa deverá ter, cada vez mais, o
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tamanho certo. Em muitas áreas isto significará ser de tamanho médio - assim como os

líderes americanos em exportação de produtos manufaturados.

A mudança do centro de gravidade econômico da empresa grande para a de tamanho

médio é uma inversão radical da tendência que dominou todas as economias desenvolvidas

por mais de um século. Até o momento, foi quase completamente ignorada pelos

economistas, pelos políticos e pela mídia. Entretanto, essa mudança pode ter sido muito bem

o acontecimento econômico mais importante dos últimos vinte anos. Uma de suas

conseqüências é o fato de que mesmo empresas grandes precisam ser competitivas, e isto está

se transformando rapidamente no novo desafio para os administradores.

Existe uma função, principalmente nas grandes empresas, fadada à extinção devido às

novas tecnologias disponíveis. Esta função é o "middle management" que, basicamente,

possuía a missão de levar e de trazer informações entre a camada que decidia e a que

realizava. Para estes profissionais, existirão algumas alternativas alinhadas com os novos

modelos de gestão. O papel que estes gerentes deverão assumir poderá ser o de "professor",

de ''team-manager'', de " entrepreneur " ou de gerente de relações estratégicas. Estas são

algumas das opções que estes profissionais poderão assumir, sendo, porém, mais provável

que, a partir da necessidade de tomar as organizações mais leves, esta função acabe

desaparecendo do organograma das empresas.

Outro argumento bastante poderoso para a revisão do modelo de gestão é o conceito

de excelênciano atendimento ao cliente. As empresas atuais estão trabalhando num ambiente

competitivo, no qual alta qualidade e baixo preço não são mais diferenciais, e sim obrigações

para podermos sobreviver em uma economia globalizada. Clientes e fornecedores não são

encarados de forma local, mas com um foco global. "Global sourcing" está sendo cada vez

mais utilizada e, a partir das mudanças tecnológicas descritas na seção anterior, será possível

obter uma cotação para o fornecimento de uma determinada matéria-prima em questão de

minutos, com dados provenientes de todas as partes do mundo. A diferenciação que as

empresas deverão perseguir está no atendimento ao cliente, no pós-venda. Para que isto seja
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possível, será necessária uma adaptação na forma como as empresas geram hoje seus

negócios.

Quando um cliente precisa de uma solução ou solicita um desconto, é comum o

funcionário que o está atendendo não conseguir resolver o problema, passando o cliente pata

outro funcionário, que nem sempre consegue encontrar uma solução. A única forma de

realmente atender o cliente de modo a encantá-lo é fornecendo aos funcionários instrumentos

que lhes permitam ter responsabilidade e autonomia. Autonomia é a palavra-chave e o

paradigma a ser rompido. É comum as organizações não permitirem que seus funcionários

tenham alçada para resolver certas questões, com o argumento de que o risco envolvido é

muito alto. Porém, esta equação deveria considerar o valor da fidelidade gerada através de

clientes satisfeitos. A fidelidade de um cliente possui um aspecto interessante que é o de as

vendas aumentam a partir da repetição das compras deste cliente

Na área de seguros, por exemplo 59, é possível reduzir custos em até 18%, a partir de

um crescimento de 5% na retenção de clientes. Assim, a correlação entre fidelidade e

autonomia a partir do novo modelo de gestão é de grande importância para as'empresas.

5 ) Visão Das Organizações

As organizações podem ser classificadas em diversos tipos. Existem organizações que

se assemelham à máquinas, outras que funcionam como organismos, e até organizações que

possuem as características de um sistema holográfico ou cerebral. Entender como as

organizações funcionam e quais as vantagens e desvantagens de cada modelo possibilita aos

executivos uma melhor gestão e planejamento estratégico, de modo a maximizar os

resultados da empresa.

59 REICHFELD, Frederick, Command Performance, The Harvard Business Review, Sound View Executive
Book Summaries Bristol ,199S,pág. 1-21994
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Quando os funcionários consideram mais importante seguir as normas internas da

empresa do que atender bem e resolver os problemas dos clientes, a empresa corre o risco de

se desviar de seus objetivos. Talvez esta seja a maior ameaça às organizações que seguem um

modelo "mecanizado".

Entretanto, as empresas são compostas por pessoas, e não por máquinas. Essas pessoas

pensam, têm desejos, expectativas de carreira e interesses próprios. Além disso, a própria

empresa encontra-se inserida em um contexto, possui um papel na sociedade, obrigações e

necessidades. As organizações podem, portanto, ser vistas como verdadeiros organismos que

se adaptam ao ambiente, num processo de seleção natural bastante semelhante ao das demais

espécies estudadas por Darwin. Diversos princípios, que antes eram exclusividade dos

biólogos, são agora freqüentemente levados em consideração ao se analisar uma organização.

Alguns exemplos (apenas para ilustrar melhor o que está sendo exposto) são os conceitos de

"sistemas abertos", com uma troca intensa entre seu ambiente interno e externo. Outro

conceito é o da " homeostase ", no qual o organismo, ou a empresa , encontra-se em

constante processo de auto-regulação, a fim de manter um estado constante,apesar das

variações do meio externo. Outro exemplo prático é o que os bancos estão fazendo para se

adaptarem ao novo cenário econômico, no qual o ganho com tloating acabou e as 'operações

de spread tomaram-se importantes. Para que a "temperatura interna" não se modifique, estas

organizações estão realizando processos de " homeostase ", numa adaptação quase

instantânea à nova temperatura ambiente.

Isto é basicamente o que defende a Teoria Contingencial 60. Chega-se à conclusão de

que não existe umjeitoótimo de se organizar. Depende de quem está realizando a tarefa, de

qual é a tarefa e do ambiente em que a tarefa será realizada. Estas incertezas é que tomam

interessante e desafiador o dia a dia de um executivo, pois, caso contrário, bastaria programar

robôs e apertar um botão para que tudo funcionasse com perfeição.

6~ORGAN, Gareth, lmages ofOrganization .Sage Publications Inc. California,1986,pág. 9-141
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Outra teoria intimamente relacionada à Teoria Contingencial é a Teoria do Caos". Os

cientistas definem caos como um padrão irregular de comportamento, gerado a partir de um

sistema de feed-back não linear, comuns na natureza e em organizações humanas. Na

natureza, este fenômeno foi observado a partir do estudo do comportamento dos gases, que

possuem uma dinâmica caótica. Esta mesma dinâmica é observada nas interações internas e

externas das organizações. As organizações acabam sendo empurradas em dois sentidos

opostos: por um lado, existe uma tendência de desintegração, à medida que a empresa cresce

e precisa descentralizar controles e decisões para se tomar mais ágil; por outro, a fim de

evitar esta desintegração, as organizações vêem-se tentadas a centralizar as atividades, os

controles e os processos decisórios, realizando uma "ossificação". Percebem-se a existência

de duas forças, cada uma levando a empresa para uma direção. Não é à toa que, se

acompanharmos as grandes organizações, veremos ondas de centralização, seguidas de

ondas de descentralização.

Portanto, o segredo de administrar bem uma grande organização é saber dosar e

aplicar, no tempo correto, as ondas que ora centralizam, ora descentralizam a operação. A

tecnologia da informação será responsável por uma grande parceria neste processo. Na

Teoria do Caos, o problema reside na incapacidade de realizar previsões a longo prazo. O

Brasil vai realmente se estabilizar? As privatizações vão se consolidar? O mercado se abrirá

cada vez mais, ou haverá uma onda de protecionismo? Saber responder com precisão a estas

perguntas é fundamental para o planejamento a longo prazo de uma organização. Na

verdade, o que se faz é uma aposta com riscos calculados, mas, devido ao Caos , tudo pode

acontecer.

Daí a importância da Teoria Contingencial, pois uma empresa precisa estar preparada

para mudar seu rumo de forma ágil, mantendo a ordem em qualquer situação. Existem

algumas ações que auxiliam as organizações na manutenção dessa ordem: é preciso evitar

que os funcionários desenvolvam atitudes passivas ou conformistas, assim como não se

61 STACEY, Ralph,Strategy as Order Emerging From ChaOs.Jossey Bass, São Francisco, 1992, pág. 35-70
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deseja que qualquer mudança na empresa ou no ambiente que a cerca seja motivo de

rebelião. O que se deve buscar é o meio termo, num ambiente com pró-atividade e de

comprometimento. Isto só pode ser feito após processos longos e intensos de aculturamento

organizacional, treinamento, feed-back, avaliação de performance, job rotation, entre outros

instrumentos. Desenvolver os funcionários na busca desta harmonia é uma das ações

preventivas contra as surpresas que podem ser proporcionadas pelo Caos.

Outro ponto a ser destacado é a necessidade da reciclagem, não apenas dos

funcionários, mas da organização como um todo, visando um processo de aprendizado

constante. Nada melhor para isso do que criação contínua de novos desafios, como

lançamentos de novos produtos, entrada em novos mercados ou novos negócios, revisão de

processos e negócios da empresa, enfim, expor a organização a situações desafiadoras de

modo a mantê-la "viva" e ágil.

Sobrevivência é uma palavra-chave quando pensamos em organizações. Os artigos

''Disastrous Decisions", 62 de Dixon, e ''Managing Risk", 63 da Business Week, fornecem

alguns dados para nossa reflexão. Por que o homem se permite tomar decisões desastrosas,

pondo em risco até mesmo vidas humanas? Já aprendemos que, devido à imprevisibilidadeda

natureza, o homem tem dificuldade em realizar previsões a longo prazo, e isso também é

válido para as organizações. Porém, a curto prazo, e baseadas nas experiências anteriores, as

organizações podem evitar tomar decisões erradas. Uma das tarefas que fazem parte do dia a

dia dos altos executivos é a tomada de decisões. Enquanto algumas organizações só tomam

decisões colegiadas, outras centralizam as decisões no CEO ( Chie! Executive Officer ).

Como existe normalmente um fator de subjetividade razoável e as pessoas são avessas ao

risco, observamos que, em geral, as decisões colegiadas são menos ousadas do que as

decisões tomadas por uma única pessoa. Isto pode ser bom ou ruim, dependendo do tipo de

negócio em que a empresa estiver envolvida.

62 DIXON,Norman ,Disastrous Decisions,The Psychologist , Julho de 1994, pág.303-307
63ZWE1G,Philip,Managing Risk,Business Week, 3111011994,pág. 86-100
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Por exemplo, um banco não deve centralizar todas as decisões de crédito em uma única

pessoa, pois eleva seu risco de forma extraordinária, além de perder agilidade com a demora

acarretada por essa centralização. O que as empresas estão fazendo é criar uma 'área para

avaliar riscos, funcionando como uma espécie de auditoria interna, definindo estratégias

baseadas numa visão global e integrada da empresa, e deixando para os executivos uma certa

"alçada" de autonomia para não "engessar" o negócio. A conclusão a que se chega é a de que

o risco faz parte do negócio de uma organização, e que correr riscos não deve ser evitado. O

que se deve fazer é entender, medir e avaliar cada risco tomado, podendo, desta forma,

administrá-los melhor.

6 ) Conclusão

As organizações estarão passando por processos de mudança de paradigmas que se

encontram inter-relacionados, e que deverão estar sincronizados para que haja ganhos de

sinergia ao longo do processo.

Podemos resumir as mudanças de paradigmas em três grandes movimentos intimamente

relacionados: em primeiro lugar, as novas tecnologias disponíveis permitem a realização de

processos e negócios voltados para o cliente, de modo a agregar valor ao produto ou serviço

oferecido. A tecnologia da informação permite tratar o cliente como único, a partir de

ferramentas como o data-base marketing .

Em segundo lugar , é necessário rever a questão da educação da força de trabalho, que

consiste no grande capital de uma empresa, de modo a permitir a utilização otimizada das

ferramentas disponíveis pela revolução tecnológica, mantendo o objetivo principal de agregar

valor ao cliente, sempre com o desafio de encantá-lo. É importante destacar que educar não é

simplesmente treinar os funcionários, mas adequá-los às novas tecnologias e técnicas

administrativas.
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Aliar os dois primeiros paradigmas possibilita uma revisão no modelo de gestão que,

até então, privilegiou as grandes organizações e os modelos centralizados, elegendo-os como

os mais eficientes. O novo paradigma defende a idéia de que "small is heautiful",eque não há

razão para centralizar decisões que podem e devem estar nas mãos de quem realmente

conhece e está em contato com o cliente: o funcionário na linha de frente do negócio. Isto

será possível através da utilização da tecnologia adequada e da educação e treinamento do

funcionário.
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CAPÍTULO 5 - UMAVISÁO ESTRATÉGICA DO CONTEXTO ATUAL64

1) O Paradigma de Adam Smith

Desde a Revolução Industrial, o mundo dos negócios tem sido guiado pelo paradigma

de Adam Smith: para se otimizar a lucratividade de uma empresa, basta aumentar a

produtividade e manter um tratamento de preços adequado, face à concorrência. A idéia

básica deste paradigma é a de que preços menores levam a vendas maiores, e vice-versa. Ao

operar sua produção com uma estrutura de custo adequada, uma empresa aumenta suas

possibilidades de alcançar posições lucrativas.

Entretanto, nos últimos vinte anos estas relações deixaram de apresentar resultados tão

lineares. Embora as empresas estivessem tomando medidas para aumentar e melhorar sua

produção ou seus resultados, estes já não apareciam na mesma proporção. Neste momento,

surgiram várias recomendações para contornar o problema. Incluem-se neste contexto a

Qualidade Total, a Terceirização e, a última das novidades, a Reengenharia. Os resultados

são bem conhecidos: enquanto algumas empresas obtiveram sucesso com algumas destas

estratégias, outras fracassaram. O paradigma de Adam Smith deixou de ser uma lei geral para

o mercado assim como as mudanças no ambiente empresarial e social tomaram-se mais

dinâmicas e complexas. De um modo geral, as empresas falharam ao tentarem se adaptar a

este ambiente turbulento, principalmente na segunda metade deste século.

Quando analisamos comportamentos bem sucedidos ao longo do tempo, percebemos

que estes têm se sofisticado. Nos anos 30, a eficiência estava associada à produtividade, e um

grande exemplo empresarial da aplicação deste conceito foi a Ford.

64ANSOFF,Igor, SULLIVAN,Patrick A, Optimizing Profitability in Turbulent Environments: A Formula
for Strategic Success, Long Range Planning,Vo126, Number 5, pág 11-23, Pergamon Press Ltd, London
1993
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o conceito evoluiu com a GM, que passou a considerar a eficácia do marketing, ou

seja, passou a ser uma companhia voltada ao mercado. Isto ocorreu por volta dos anos 40.

Nos anos 50, surgiu o conceito de aprimoramento de produto, e, nos anos 80, o conceito de

criatividade tecnológica (em que Steve Jobs pode ser considerado seu maior representante).

Na realidade, todas essas correntes devem compor o posicionamento estratégico de uma

empresa.

Assim, várias teorias foram desenvolvidas com o objetivo de definir a questão

estratégica, após o surgimento do próprio Planejamento Estratégico, em 1965 (Ansoff e

Lock:head). Desde então, fala-se em voltar às estratégias básicas da empresa, considerar as

estratégias emergentes no mercado (Mintzberg), ter uma abordagem incrementada e lógica

do conhecimento existente (Quinn), definir os objetivos de forma mais apurada (peters e

Waterman), concentrar esforços nos negócios centrais da empresa, colocar os clientes em

primeiro lugar, priorizar a história da empresa na tomada de suas decisões futuras (Kuehler),

ou até mesmo construir o futuro sobre suas forças históricas. Todas essas teorias buscavam,

simplesmente, a efetivação de um novo paradigma que explicasse aquilo que o de Adam

Smithnão podia mais explicar: como obter sucesso nos negócios.

2 ) A Turbulência dos Dias Atuais

Na prática, o que se constatou foi que, assim como não se pôde definir uma única

ação válida para todas as empresas, também não foi possível definir uma estratégia que

tivesse esta mesma característica. Os anos 90 mostram que não existe uma fórmula universal

de sucesso, o comportamento bem-sucedido é determinado pelo nível de turbulência, ou por

variáveis incontroláveis, presentes no ambiente em que a empresa atua. Para se ter sucesso é

preciso combinar a estratégia e as potencialidades de cada empresa com o nível de

turbulência ambiental. Este costuma variar e é definido pelo tipo de mercado em que a

empresa atua.
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Portanto, se pudéssemos definir um novo paradigma, este deveria se chamar Paradigma

do Sucesso Estratégico, e seria obtido quando a lucratividade fosse otimizada através de uma

estratégia alinhada com o ambiente e com a potencialidade da empresa. Em outras palavras, a

estratégia deve ser vista como o meio através do qual as potencialidades da empresa atuam

sobre o ambiente que a afeta, obtendo-se, como resultado, a melhor lucratividade possível.

A "fórmula do sucesso estratégico" apresentada acima foi estatisticamente comprovada

por Ansoff em vários cenários que compõem 472 firmas. Destas, 210 encontram-se nos

Estados Unidos, sendo que 15 são bancos regionais em San Diego, 28 encontram-se entre os

maiores bancos americanos e 39 são instituições de poupança e financiamento. Esta

afirmação também foi verificada em 160 empresas japonesas, em 25 bancos ocidentais nos

Emirados Árabes, em 34 empresas na Argélia, em 97 firmas manufatureiras e em 54 firmas

públicas na Etiópia.

Turbulência

Através deste enfoque de planejamento estratégico, o estudo da variável turbulência

assume papel de destaque. Desde 1972, a turbulência ambiental não é novidade, nem nos

meios empresariais, nem nos meios acadêmicos (Cohen, March e Olsen) .

Na realidade, a turbulência está associada a uma escala (que varia do nível de menor

turbulência, representado pelo nível 1, ao de maior turbulência, representado pelo nível 5).

Podemos dividir o ambiente em basicamente dois segmentos: o primeiro deles se caracteriza

por uma previsibilidade acentuada, ou seja, um ambiente em que deveriam predominar as

análises sobre a visibilidade das mudanças e a velocidade com que estas podem ocorrer. Ao

falarmos que a turbulência está associada a uma escala, podemos dizer que, no tocante à

visibilidade em ambientes não turbulentos, a visibilidade é total, e a velocidade de reação do

ambiente às ações das empresa, muito lenta. Quando o ambiente é turbulento, a visibilidade
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torna-se imprevisível e a velocidade de reação do ambiente surpreende a empresa

sistematicamente.

Um segundo conjunto de variáveis associadas à turbulência possui a característica de

não ser previsível, ou seja, possui um comportamento descontínuo. A complexidade do

ambiente varia do mais simples, que está dentro do contexto econômico nacional, para o mais

complexo, que tem características globais e sócio-políticas. A grande maioria das indústrias,

ou, mais especificamente, das empresas, está incluída num ambiente em que as mudanças são

descontínuas, a complexidade do ambiente encontra-se num nível de competição global, no

qual as variáveis sócio-políticas exercem um papel decisivo. Se analisarmos tudo o que foi

dito nos capítulos anteriores, podemos dizer que os bancos brasileiros estão incluídos neste

contexto.

Quando uma empresa atua num ambiente não caracterizado por turbulência máxima,

existem dois tipos de mudanças: a primeira é a mudança considerada evolucionária, ou seja,

existe a possibilidade de se realizar uma adaptação na estratégia adotada de modo a

incrementá-la, baseando-se, principalmente, nas forças históricas da firma. Esta adaptação é

normalmente estável e não resulta em alterações profundas na estrutura de poder de uma

empresa. Tem, portanto, maior aceitação.

Entretanto, quando as empresas operam em níveis de turbulência máxima (ou tendendo

a ultrapassar o máximo, como é o caso dos bancos americanos e brasileiros caracterizados

neste trabalho), a mudança deve ser revolucionária. Deve ocorrer uma transformação

descontínua na estratégia, na cultura, na estrutura do poder e da competência organizacional.

Haverá, contudo, uma forte resistência à mudança. O caráter revolucionário da reengenharia

tem feito com que bancos brasileiros e americanos se utilizem dela como agente

revolucionário. Entretanto, a idéia de reengenharia utilizada nas empresas tem um cunho

muito voltado à sua questão operacional, ou seja, fala-se de reengenharia de processos e

tenta-se explicar todas as ações com base nesses processos. A reengenharia não é completa e

não leva em consideração variáveis como cultura, estratégia e poder. Para mudar estas três
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ultimas variáveis não se deve utilizar uma metodologia ou uma técnica, pois tratam-se de

questões ligadas à política e ao jogo de poder inerentes a qualquer organização humana.

Antes de mais nada, os gestores de uma empresa devem perceber que seu negócio encontra-

se em risco. Senão para eles, pelo menos para os herdeiros dos investidores. A melhoria da

qualidade, outra ação bastante difundida nos dias atuais, também não contribuirá em nada

para a garantia de sobrevivência ou de sucesso de uma empresa, pois nada mais é do que uma

adaptação gradativa à cultura da empresa. Ao falarmos de uma empresa vivendo em ambiente

turbulento, tal estratégia toma-se incoerente.

O estudo da turbulência ambiental tem evoluído ao longo dos tempos e, a partir de

1990 (Henry Mintzberg), começou a se caracterizar pela análise de ambientes profundamente

influenciados pela tecnologia, como é o caso dos bancos e de suas principais ações nos dias

de hoje.

Atualmente, os estudos mais difundidos no meio empresarial não se encontram ligados

ao nível máximo (ou nível cinco). Na realidade, o nível atual de percepção empresarial

estruturada do ambiente pode ser caracterizado por uma turbulência ambiental chamada de

" Transitória ",ou nível 3, na qual o incremento nas estratégias é bem aceito. Também é

bastante aceita a lógica do nível de turbulência 4, ou seja, a questão da "descontinuidade", em

que a mudança descontinua é previsível. Os banqueiros nacionais precisam se estruturar para

o nível 5, ou seja, a Mudança" Inesperada ", na qual não é possível prever o que vai

acontecer. Nesses ambientes, atuar de acordo com as necessidades dos clientes e possuir

estruturas menores e mais autônomas podem levar à produção de resultados melhores.

Através de suas agências, os bancos poderão se adaptar com maior rapidez às mudanças

imprevisíveis que, daqui para frente, ocorrerão com maior intensidade e freqüência no

mercado bancário.
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A Estratégia Empresarial

Ao desenvolver sua estratégia, um banco ou uma empresa deve, num primeiro

momento, confirmar o nível de turbulência em que está atuando. A seguir, deve identificar

suas potencialidades. Com estes dois elementos, a empresa poderá caracterizar seu perfil

atual e projetar seu perfil futuro. O caminho a ser percorrido entre o perfil atual e o futuro,

dentro de um ambiente turbulento, caracteriza a estratégia da empresa.

Quando caracterizamos uma operação no nível de turbulência 5, estamos mudando

alguns conceitos importantes dentro de uma organização. Muito se fala a respeito de

abordagens de marketing ou de estratégias ( características dos níveis 3 e 4 ) enquanto se

deveria estar falando de criatividade ( nível 5 ).

O modelo de sucesso deve migrar das tradicionais reações empresariais ( como, por

exemplo, copiar um produto de·um concorrente ou tentar posicionar estrategicamente uma

ação com o intuito de obter liderança e tecnologia ). O próprio esquema de recompensa

( o exemplo típico é o bônus por metas atingidas ) , que num nível de turbulência 3, é

associado a lucratividade, que no nível 4 é relativo à capacidade de empreender ações,

quando falamos do nível 5 deveriam estar associadas à capacidade de criar novos negócios,

de obter resultados através de ações não estruturadas previamente. O foco de um banco

adaptado à realidade de um ambiente não previsível também deveria migrar das ações de

níveis de turbulência mais controlados, como a focalização em marketing ou a estruturação

por unidades estratégicas de negócios, para a questão da pesquisa e do desenvolvimento de

novos produtos e serviços.

Para se obter sucesso nesta estratégia, é fundamental ter plena consciência da

capacidade geral da gerência, bem como visualizar corretamente a potencialidade da empresa.
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De Gestora Empreendedor

o maior cuidado que uma organização deve ter consiste na miopia estratégica por

negligência, rejeição e paralisia por parte dos gerentes responsáveis pelo negócio.

Ao falarmos de gestores para ambientes turbulentos, o perfil dos gerentes de sucesso

passa, necessariamente, pelas seguintes variáveis: ser criativo, ter liderança visionária, gerar

oportunidades, trabalhar considerando possíveis cenários futuros e aceitando a ambigüidade

dos fatos,e trabalhar dentro de uma base de conhecimento que sugira possibilidades. Para se

ter um parâmetro de comparação, um gestor trabalhando dentro de um nível de turbulência 4

deve ter as seguintes características: ser empreendedor, ter potencial para geração de lucro,

ter liderança carismática, buscar oportunidades, trabalhar com futuros previsíveis, buscar a

aceitação .da ambigüidade, buscar o novo e atuar no ambiente global.

Na verdade, estamos falando de empreendedores, e não apenas de gestores, ao

caracterizarmos o ambiente de turbulência elevada em que um banco opera. O empreendedor

deve ter percepção do ambiente, conseguir produzir uma estratégia de planejamento e

implementá-la. O empreendedor bem sucedido deverá ser capaz de implantar uma visão de

futuro, de construir um modelo de sucesso e de contratar e incentivar gestores qualificados.

Segundo uma pesquisa do Prof Ansoff, as transformações organizacionais muito bem

sucedidas tinham, em seu comando, gestores com um perfil de empreendedores bem

sucedidos. A relação se confirmou no outro extremo, no qual transformações sem sucesso

haviam sido comandadas por gestores sem o perfil adequado. As empresas que terão bom

desempenho nos anos 90 combinarão espírito empreendedor com disciplina.

A administração estratégica nada mais é do que espírito empreendedor disciplinado.

Para se tornar um sucesso, nada melhor do que investir na formação ou na educação de seus

empreendedores. Não adianta treinar para procedimentos padronizados, vale a pena formar
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para que as decisões "aseremrealizadas dentro de ambientes Imprevisíveis sejam as melhores

possíveis.



114

Capítulo 6
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,CAPITULO 6 - VISÕES DO BANCO DO FUTURO

1 ) Tendências

Todos os bancos da atualidade estão desenvolvendo projetos com o intuito de se

.adequaremàsmudanças ambientais. Alguns estão centralizando as funções contábeis e de

processamento de documentos. Outros estão desenvolvendo novos desenhos para as

agências, Muitos outros estão atualizando sua automação bancária para melhorar suas vendas

e aumentar sua produtividade. Outros desenham sistemas de incentivos para seus

funcionários da área de vendas. Entretanto, nenhuma dessas ações costuma atender às

necessidades do cliente de forma eficaz. Devemos considerar que todo e qualquer desenho

que sefaça de uma agênciabancária deve visar o atendimento às necessidades dos clientes.P

Tendências Brasileiras

As forças ambientais terão grande influência no desenvolvimento bancário brasileiro,

uma vez que estas estão mudando rapidamente. O Brasil deve passar por um período de

abertura econômica que trará mudanças na regulamentação bancária. A integração do Brasil a

grupos de países com objetivos comerciais (Mercosul, por exemplo), também provocará

reflexões estratégicas mais profundas nos bancos nacionais. O Itaú já adquiriu um banco na

Argentina e deverá ter, naquele país, mais de 30 agências até o final de 1995. O mercado

argentino apresenta uma renda per capita maior do que o brasileiro e possui uma classe média

mais significativaque a do Brasil. Representa, portanto, um bom segmento a ser atingido.

65MACOONELL,Edwin D., FITZGERALD James, Rebuilding The Retail Bank, Dublin: Lafferty
Publications, pág 10
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Os bancos deverão ser mais eficientes em mercados mais específicos, o que não

significa, necessariamente, segmentar-se ou especializar-se, mas sim atender, de forma

excelente, aqueles que desejam ser clientes e que, portanto, se enquadram nos produtos e nas

tarifas do banco. Assim como tem ocorrido com outros bancos em todo o mundo, tanto a

competição interna entre bancos como a do segmento bancário com outras empresas serão

grandes e tenderão a crescer no Brasil. Aqui, em especial, as empresas financeiras

concorrentes que apresentam maiores riscos para os bancos são: administradoras de cartões

de crédito, seguradoras e fundos de pensão. Como estas empresas operam no mercado de

crédito e de poupança, acabam retirando do sistema recurso de captação e aplicação antes

disponíveisaos bancos.

A questão de um ambiente sem inflação cria novos comportamentos no mercado. É

bem provável que os clientes precisem financiar carros, casas e eletrodomésticos, entre

outros bens. Os bancos terão que atuar neste mercado, primeiro porque os recursos que

obtinham através das necessidades de capital de giro diminuirão: segundo, os consumidores

exigirão novas linhas de crédito. Esta tendência provocará uma guerra de preços e produtos

entre bancos e empresas financeiras competindo por seu espaço no mercado. Assim como

nos Estados Unidos, este fato deve provocar fusões e aquisições com o intuito de se gerar

.. fatias de mercado ou reduzir custos. Entretanto, como nosso sistema bancário já é

concentrado, o efeito não será o mesmo que o dos Estados Unidos, conforme já discutimos

no Capítulo 3. Os bancos devem, necessariamente, reduzir seus custos para se tomarem mais

eficientes. Além disso, devem rever com cuidado os custos de seus produtos, mantendo

apenas aqueles viáveis economicamente. Dentro desta política de custos, a questão da

tarifação assume papel preponderante. Os bancos brasileiros passarão pelas mesmas etapas

que os bancos americanos em seu processo de ajustes. Entretanto, continuarão com os

mesmos problemas devido à sua miopia mercadológica, ou seja, não enxergarão as mudanças

no mercado (principalmente referentes aos clientes e concorrentes).
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2 ) Ações dos Bancos Brasileiros

Como deveria ser, portanto, o banco ou a agência brasileiros num futuro próximo?

Digamos, num prazo de dez anos, visto ser este o horizonte no qual teremos condições de

avaliar o futuro desenvolvimentotecnológico e suas conseqüências?

Vamos analisar algumas ações brasileiras. Tomemos como exemplo o Bradesco deste

fim de século. Terá o desenho de um banco de massas e este será o traço dominante de seu

perfil nos próximos anos. Adotará um estilo cada vez mais aberto, mais flexível e mais

sincronizado com as modernas tecnologias. A meta é, a exemplo dos grandes bancos do

primeiro mundo, fazer com que a combinação da informática com o aprimoramento da

qualidade dos serviços amplie os horizontes do atendimento e, conseqüentemente, o universo

dos mercados. Nunca houve, na história do banco, um ciclo de mudanças tão intensas e

interligadas.66

Percebe-se nitidamente a preocupação deste banco com a tecnologia e como esta é a

direcionadora das demaisdecisões estratégicas.

A ofensiva se dá em múltiplas frentes. Em dois anos, o auto-atendimento será uma

rotina tão comum quanto o sistema "on-line" que, desde 1990, interliga, de forma

instantânea, as 1702 agências do banco, espalhadas pelos 8,5 milhões de quilômetros

quadrados da geografia nacional. O marco da virada são as novas agências de padrão 2001,

em que amplos espaços para circulação dos clientes se aliam a máquinas de emissão

instantânea de talões de cheques, saques erecolhirnento de depósitos. Todas as operações do

banco, aproximadamente 38 milhões de lançamentos diários, como já ocorre com os

depósitos em conta-corrente ou poupança e com as aplicações, serão feitas na mesma hora.

"Queremos dar ao cliente o máximo de rapidez no atendimento", diz Lázaro Brandão,

presidente do Bradesco.

66B.H.50 A, pag 4-5
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Na prática, o banco quer unir a velocidade da informática - que vem consumindo

investimentos anuais de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões -, com novos serviços, de

modo a diminuir sensivelmente a necessidade de o cliente ir ao banco. Neste sentido, o

Bradesco pretende ampliar o serviço de Vídeo Texto (30 mil consultas mensais em São

Paulo), expandir o Telesaldo (cerca de 900 mil clientes) e, no mínimo, duplicar o chamado

Telebradesco Empresa (de 3.807 para 10.000). De sua casa ou escritório, munido de um

computador ou de um telefone, além, é óbvio, de uma senha privativa, o cliente movimentará

sua conta com a mesma desenvoltura que se estivesse numa agência. Assim, o futuro chegará

mais cedo, sob a forma do "House-Banking" e do " Office-Bank " .

É interessante notar que o Bradesco deseja tirar os clientes da agência e, para isso,

investe em formas alternativas de atendimento. No entanto, seu principal investimento está na

própria rede de agências, de modo a conferir maior rapidez a este mesmo atendimento.

Existe alguma incoerência nesta estratégia? Esta realidade de um banco brasileiro que

pode conviver com duas estratégias conflitantes não sobreviverá por muito tempo. Ela é

produto da participação dos bancos brasileiros na economia (só o Bradesco responde, hoje,

por aproximadamente 8% do Pffi nacional) e das reservas acumuladas nos períodos de alta

inflação.

Com o passar do tempo, esta situação deverá se adequar à realidade mundial, ou seja,

4% a 5% do Pffi para todo o setor bancário. Por outro lado, se a participação percentual

cair, os volumes monetários gerados serão mais expressivos.

Segundo Dorival Antonio Bianchi, Vice-Presidente Executivo da área de

Administração e Informática do Bradesco, "o grande trunfo que temos nas mãos é que nossa

clientela não enfrenta nenhuma dificuldade em lidar com a tecnologia moderna. O povo

aprende muito rápido, o Bradesco Instantâneo virou um negócio popular". O cidadão

comum se sente importante quando aperta um botão e faz uma transação. 67

67B.H. 50 A pág 7-11
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o mercado americano, que convive com a tecnologia há mais tempo que o brasileiro,

resiste à utilização da mesma. Este fato ocorre porque os mais idosos, em maior número nos

Estados Unidos do que no Brasil, resistem à utilização dessas novidades. Entretanto, o

principal fator que impede que a maioria das transações nos Estados Unidos tomem-se

eletrônicas, reside no fato de estas serem tarifadas, conforme já analisamos em capítulo

anterior. Até quando nossos serviços sobreviverão sem esta fonte de receitas? Por outro

lado, não é de uma hora para outra que se pode mudar a cultura da ausência de tarifação em

nossa sociedade, sem gerar problemas políticos e sociais.

Na verdade, o exemplo do Bradesco pode ser extrapolado para vários bancos

brasileiros, como o Unibanco, o Itaú, o Nacional e o Real, ou seja, bancos que estão

procurando adequar suas operações e custos através da tecnologia. No entanto, a questão de

esta estratégia ser correta ou não continua pendente.

3 ) Visão Integrada

A tecnologia é, com certeza, o principal agente de toda mudança ocorrida no setor

bancário mundial. O modelo bancário brasileiro visa não apenas adequar seus serviços aos de

outros países, mas também buscar padrões superiores de operação para funções comuns,

como tentar resolver localmente suas particularidades. Também não podemos nos esquecer

de que a regulamentação específica de cada país produz objetivos e diferenças locais.

No entanto, a tecnologia não pode ser a única ferramenta de alavancagem de todas as

ações de um banco. Fazer isto é algo perigoso porque, ao tomarmos uma decisão estratégica

de caráter tecnológico, estamos tomando a empresa em questão prisioneira desse patamar de

tecnologia por, no mínimo, cinco anos ( tempo para que o hardware ou o software que

compõem o equipamento tome-se obsoleto ou transforme-se em sucata ). Se, ao investir,

esta empresa não optar pela tecnologia de ponta, sua situação será ainda mais crítica, uma
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vez que, hoje em dia, um equipamento só pode ser considerado o topo de sua linha por seis

meses, no máximo.

Em 1990, a Sul América Seguros adquiriu equipamentos "topo de linha " para o

processamento de seus principais seguros, ou seja, os de maior valor. Esta operação recebe o

nome de Resseguro por envolver a participação de outras companhias seguradoras, face aos

valores envolvidos. Os equipamentos adquiridos eram microcomputadores PC 286

importados, com discos rígidos de 40 megabytes. Hoje, equipamentos como estes estão fora

do mercado, principalmente devido aos softwares que utilizam (impedem a utilização do

ambiente Windows, por exemplo). O hardware também é considerado extremamente lento

para os padrões atuais, sem falar em outras características, como utilização de mouse ou de

tela coloridas, que não constituíam o padrão da época e que, hoje em dia, definem qualquer

plataforma básica de equipamentos.

Em 1992, o Banco Nacional foi considerado o banco com melhor sistema de caixa

para agências bancárias por ter colocado, em suas estações de caixa, microcomputadores que

substituíam as antigas autenticadoras ou terminais. Caso o Banco Nacional decida, por

exemplo, utilizar o conceito de interfaces gráficas, certamente terá problemas com sua atual

plataforma de agência. O Bamerindus, ao modernizar seu parque, optou por possuir, nas

estações de caixa, micros 386 com grande capacidade de processamento, principalmente por

poderem utilizar novos periféricos, como, por exemplo, leitoras de código de barras.

Entretanto, quem, nos dias atuais, faria um sistema novo baseado em microcomputadores

com processadores 386, como fez o Bamerindus há menos de dois anos atrás?

Provavelmente ninguém. Afinal, as necessidades de software são cada vez maiores. Como

processar imagens de documentos, uma das tendências tecnológicas do momento, inclusive

no Brasil, em equipamentos que não sejam 486?

Os exemplos acima ajudam a explicar por que a tecnologia deve ser usada com muito

cuidado, apesar de ser uma peça fundamental no desenvolvimento da indústria bancária.
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Primeiro, devido aos investimentos requeridos por esta e, segundo, ao risco que uma

tecnologia inadequada ou desautorizada corre de colocar uma empresa fora do mercado.

Na verdade, antes de tomar decisões, um banco deveria considerar a seguinte estrutura

de relacionamentos, que nada mais é do que a adequação de sua estratégia aos principais

paradigmas organizacionais a serem alterados:

o Cenário Americano

Quando falamos do banco americano do futuro ou de suas agências, a primeira visão

que temos é a de total automação, com um mínimo de funcionários e com um alto nível de

serviços e produtos. A American Bank:er'sAssociation, numa de suas pesquisas anuais sobre

tecnologia, constatou que menos de 20% dos executivos americanos acreditam que este

cenário será realidade. 60% destes entrevistados acreditam que a automação total das

agências não se expandirá. Nesta mesma pesquisa, 7 em cada 10 clientes preferem o

atendimento dos caixas ao atendimento de máquinas para as transações bancárias básicas. Se

a tecnologia, por si só, não é a resposta , como podemos definir, então, o banco de

amanhã?"

Uma das possíveis respostas a esta questão passa pelo repensar do próprio negócio

bancário. Várias empresas (Mobil Oil ou MacDonald's, por exemplo), descobriram a

68MACOONELL,Edwin D., FITZGERALD James, R R B., pág 11
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importância de integrar todo o seu negócio dentro de uma única visão de serviço. Ítens como

arquitetura, layout, e sistemas de entrega (" deliveries fI) foram balanceados para criar

facilidades efetivas para os clientes.

Novos competidores no campo de atuação dos bancos, como, por exemplo, a Sears e a

Merrill Lynch,estão demonstrando fórmulas de sucesso na integração interna de suas

operações, com uma visão externa orientada aos serviços. Para permanecerem competitivas,

as agências do futuro devem refletir uma coerência na focalização de suas ações. Os recursos

internos devem ser capazes de passar a mensagem externa da organização, que deve refletir a

"promessa" da empresa.

4) Gestão

Esta é a principal mudança a ser realizada num banco para que este obtenha sucesso no

futuro. Na realidade, quando falamos em mudar a gestão de uma empresa ou de um banco,

estamos falando de vários pontos que devem ser tratados. Os de maior relevância para o

setor bancário serão tratados a seguir.

Importância do Tamanho

Este é o principal item quando pensamos em remodelar a gestão de um banco.

Normalmente, devido à sua formação histórica e ao ambiente extremamente regulado, os

bancos possuem estruturas pesadas de administração. Estas são totalmente centralizadas e

controlam, com muita rigidez, as operações de suas agências. Esta hierarquia de decisões, via

de regra rígida e lenta, é percebida quando traduzimos o termo "branch" (agência, em inglês)

diretamente para o português. Esta palavra significa ramo ou galho, como em uma árvore.

Fica muito clara a vinculação existente entre essas agências e sua matriz: dependência total.

Esta dependência se traduz na centralização total de várias funções, como por exemplo:
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sistemas ( aumento dos custos, uma vez que 95% das transações ocorrem num raio de 200

quilômetros do ponto em que esta foi originada), desenvolvimento de produtos (sem

perceber regionalidades). O grau de liberdade das agências encontra-se muito perto de zero.

Possuem uma relativa liberdade para atender clientes. Mesmo assim, normalmente existem

metas a serem atingidas por toda a organização que nem sempre se adaptam à realidade local,

que acabam viciando o relacionamento com o cliente. Este enfoque precisa mudar para que

os bancos tenham sucesso. São mudanças como estas que ocorrem em outras indústrias e que

determinarão o sucesso no futuro. Analisemos o que ocorre com outras indústrias em todo o

mundo.

A questão principal do parágrafo anterior não consiste em simplesmente descentralizar,

como uma resposta aos problemas da centralização. Não estamos aqui tratando do "velho"

ciclo de desenvolvimento empresarial, no qual as empresas crescem através do ciclo contínuo

e alternado de ações de centralização e descentralização. O ponto central é uma mudança na

cultura, uma mudança no modelo de gestão. 69

Se a descentralização fosse a resposta aos problemas das companhias em geral , a ffiM

consistiria em um modelo a ser copiado. Reorganizou-se, tomou a se reorganizar e se

reorganizou de novo, praticamente sem resultado algum. Eliminou unidades por achar que

não tinham futuro.

Analisar o ocorrido com uma dessas unidades nos ajudará a entender por a discussão se

o melhor é centralizar ou descentralizar não é o fundamental nos dias atuais. O exemplo que

detalharemos é o da Lexmark, empresa que fez a máquina de escrever ffiM Selectric e que

agora faz, principalmente, impressoras. A Lexmark foi vendida a seus gerentes no começo de

1991. No curto espaço dos 16 meses que se seguiram, foram realizadas as seguintes ações: os

escalões administrativos foram reduzidos em 60 %, a autonomia dos administradores detinha

foi aumentada, foram criadas unidades estratégicas de negócio autônomas. Os processos

69pETERS,Tom, Tempos Loucos Exigem Organizacoes Malucas,São Paulo Editora Harbra 1995 pág 30-35
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foram simplificadossignificativamente, sobretudo os que envolviam aprovações financeiras,

e o "staff" central foi reduzido. A terceirização de várias atividades levou a uma

desintegração radical, e a fabricação foi totalmente reorganizada. O resultado líquido foi que

o antigo negócio da ffiM lucrou US$lOO milhõesbrutos em US$2 bilhões de faturamento no

seu primeiro ano. Fica a pergunta: por que essas mudanças não puderam ser feitas enquanto

a Lexmark ainda fazia parte da ffiM? As ações praticadas pela Lexmark não foram

inovadoras ou surpreendentes. Tratam-se de estratégias padronizadas dos anos 80 e 90 para

enfrentar uma competição acelerada. Todavia, só puderam ser postas em prática após um

rompimento completo com a ffiM.

A ffiM se descentralizou. Tomou a se descentralizar. E descentralizou-se mais uma

vez. Entretanto, não conseguia se soltar. Enquanto os gerentes da recém-liberada Lexmark

não se interessaram pela ação, enquanto a companhia não era realmente deles, enquanto

ainda se encontravam sob o polegar cultural da ffiM, não puderam deslanchar. O ponto

principaldeste problema não se restringe à ffiM.

A nova tecnologia se espalhou pelo mundo, as barreiras comerciais estão sendo

baixadas, os mercados financeiros estão se desregulando e os gastos dos consumidores têm

convergido além das fronteiras. Todas essas mudanças já foram vistas como uma

oportunidade de expansão para as grandes empresas. Entretanto, as grandes empresas têm

aberto oportunidades de negócios para milhares de pequenas e médias companhias. Têm

também mostrado que as grandes corporações estão inchadas. Em 1993, "ser grande" já não

queria dizer "bem-sucedida". Em breve, talvez signifique " malograda ". No caso de um

banco, a localização estratégica de sua gestão de negócios, central ou nas agências, poder ser

fundamental.O centro desta mudança está no surgimento da economia do conhecimento, que

fez com que, em menos de 20 anos, o sistema de grandes e lerdas unidades econômicas se

transformasse em uma série de pequenos centros econômicos, amplamente dispersos, e
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alguns tão pequenos como os constituídos por uma única pessoa. Os bancos não deveriam,

através de suas agências, tomarem-se parecidos com estas pequenas empresasj??

Segundo a revista Inc., 34 % das 500 empresas relacionadas foram iniciadas com

menos de US$10.000, 59% com menos de US$50.000, e 75% com menos de US$100.000.

Se, por um lado, podemos dizer que a diminuição das grandes firmas apenas começou, Jack

Welch, Diretor Executivo da General Electric, diz que o principal ainda está por vir. Em seu

relatório anual de 1992, muito citado, Welch disse: "O que estamos tentando fazer

incansavelmente é pôr aquela alma das pequenas empresas e sua velocidade no corpo das

grandes companhias".

Ninguém buscou esse objetivo mais persistentemente que Percy Bamevik, executivo da

ABB Asea Brown Boveri ..

Quartéis-generais de empresas administradas da maneira tradicional, com executivos

em excesso e imensos bancos de dados, não deixam o pessoal responsável pelas operações

trabalhar. Cobram relatórios atrás de relatórios e, em vez de ajudar, acabam atrapalhando. As

grandes corporações que seguem este velho figurino estão destinadas ao fracasso 71

A estratégia de Bamevik foi eliminar a estrutura central e transferir as

responsabilidades para unidades de tamanho modesto e de " escala humana ". A ABB, na

Suécia, tinha um quadro de funcionários central de 880 pessoas quando Bamevik assumiu.

Hoje, este quadro compõe-se de 25 pessoas. Um terço desses funcionários perderam seus

empregos, outro terço foi trabalhar em unidades mais próximas do mercado, e os demais

foram para unidades independentes. Neste último caso, os funcionários podem vender seus

serviços às pequenas e novas unidades ou a clientes externos.

Entretanto, a realização mais impressionante de Barnevik foi a de decompor a

companhia em 5.000 pedaços - cada um deles constituindo um centro de lucratividade

empregando, em média, cerca de 40 pessoas. 72

7OpETERS,T.,T. L. E. o. M., pág 35-36
7lEntrevista com Bamevik,Exame, 31/3/1993 pago 95-98
72PETERS,Tom,T. L. E. O. M., pág 37
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o centro de lucratividade é excepcionalmente autônomo. Em geral, cada um deles é

liderado por um chefe e quatro associados. Quase todo centro tem seu próprio demonstrativo

de lucros e perdas, sua própria folha de balanço e seus próprios clientes. Ao fazer isto,

Barnevik transformou a pequena unidade num negócio real. Os líderes da unidade se

tomaram verdadeiros empreendedores.

A lógica do executivo da ABB é perfeita. Há um "excesso de tudo" nos mercados

atuais. Ele acredita que o sucesso só virá para as companhias que possam agir rápido, que

acrescentem valor através da qualidade de serviços ou produtos e da inovação, e que tenham

interesses em comum com os clientes. Essas virtudes só podem ser atingidas, diz, por

unidades "animadas, obsessivas e enérgicas". E, portanto, de tamanho moderado. Alguém já

ouviu falar de uma unidade animada, obsessiva e enérgica composta por 3.729 pessoas?

Devemos pensar globalmente e agir localmente.

As grandes empresas ainda dominam a economia mundial, mas as médias empresas

estão substituindo-as rapidamente como os motores que impulsionama economia americana.

Entre 1985 e 1990, as exportações de produtos manufaturados americanos cresceram mais de

80% em volume, e as exportações para o Japão dobraram. Entretanto, apenas a Boeing e a

General Electric, vendendo aviões e motores de aviões, aumentaram significativamente suas

exportações. O resto do crescimento, o mais rápido já registrado na história do pais, foi

produzido por empresas de tamanho médio, com verbas (em dólares de 1990 ) na faixa de

US$ 75 milhões a menos de US$ 1bilhão.P

Durante as últimas duas décadas, as empresas médias tomaram-se mais competitivas e,

as grandes, menos competitivas. Os fatores limitantes das médias empresas desapareceram

em grande parte. Agora, inclusive, os empregos administrativos de uma grande empresa não

são mais uma promessa de segurança para toda a vida, tal como acontecia há 10 anos. As

companhias de tamanho médio estão se transformando rapidamente nos empregadores

73DRUCKER,Peter,Como Ser Competitivo Apesar De Ser Grande, The Wall Street Joumal, 7/2/1991
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preferidos por muitos dos jovens mais bem qualificados. Entretanto, mais importante que o

fortalecimento das empresas médias é a redução das vantagens de ser grande.

As empresas manufatureiras que dominaram seus setores durante os últimos cem anos

(GE, Siemens e Philips, Procter & Gamble, Unilever e Nestlé, Du Pont, Hoechst e ICI,

Internacional Harvester e Internacional Paper, Shelle Texaco, GM, Ford, Fiat e Daimler-

Benz, Bell Telephone System) , foram todas construídas com base no mesmo conceito. A

teoria dizia que cada setor tem sua tecnologia própria, claramente delineada, que produz todo

o conhecimento necessário para liderar o setor. Por outro lado, qualquer conhecimento

resultante da tecnologia específica do setor pode ser transformado pela empresa em um

produto que pode ser vendido. A teoria ainda afirmava a existência de muito pouca

sobreposição entre tecnologias diferentes e entre setores diferentes, baseados nessas

tecnologias.

O crescimento das grandes empresas no período após a Segunda Guerra Mundial,

como, por exemplo, a ffiM nos Estados Unidos e a Matsushita , a Hitachi e a Toyota no

Japão, ainda foi sustentado por esta teoria, que também sustentou o crescimento, a partir de

1950, dos gigantes da indústria farmacêutica, como Hoffinann-La Roche, Merck e Pfizer. A

estratégia do Citibank para se tomar a maior instituição financeira mundial baseou-se na

mesma teoria. Uma teoria paralela sustentou o crescimento de grandes varejistas, como a

Sears Roebuck, nos Estados Unidos, a Marks & Spencer, na Inglaterra, e as cadeias de lojas

de departamentos nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Japão. Estas assumiram

mercados de massa homogêneos mas totalmente diferentes, novamente com pouca

sobreposição entre si. Tudo o que fosse comprado por um cliente em um desses mercados

pertencia à mesma categoria de valor em termos de preço, qualidade, ou estilo de vida .

Esta teoria permitiu que os varejistas de sucesso, até então distribuidores de produtos

projetados por fabricantes externos, se transformassem em compradores que criavam e

projetavam os produtos que vendiam. Os pioneiros foram a Sears e a Marks & Spencer na

década de 20 e início dos anos 30. A teoria continuou funcionando também no período pós -
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guerra. A K-mart, por exemplo, foi construída com base nessa teoria. Desde então, não

surgiu nenhuma teoria nova sobre como construir uma grande empresa.

As teorias antigas já não são confiáveis e as tecnologias deixaram de ser discretas.

Sobrepõem-se e se entrecruzam. Nenhum setor ou empresa pode ser alimentado apenas por

uma corrente tecnológica. Por mais brilhante que seja o trabalho, os magníficos laboratórios

Bell, da AT&T,já não conseguem fornecer tudo de que o setor de telecomunicações precisa.

Por outro lado, uma tecnologia já não sustenta apenas um setor. Boa parte das descobertas

dos laboratórios de pesquisa das grandes empresas encontra aplicação fora da empresa e, até

mesmo, fora do setor.

A empresa bem sucedida do futuro será composta por várias unidades, ou, no caso de

um banco, por agências com liberdade de ação. O comando central ainda continuará a existir,

mas cada unidade ou agência terá seu próprio comando e controle. Cada agência poderá ser

posicionada em relação ao conglomerado como um todo, no seu relacionamento com as

outras agências, do próprio banco ou de outros bancos, com total liberdade. 74

Esta organização dará, a cada agência, a vantagem de possuir maiortlexibilidade em

todo o processo de operação, considerando-se suas próprias condições de mercado local. O

fato de estar totalmente adaptada à sua realidade lhe tratá vantagens competitivas. Poderá

alterar rapidamente produtos e serviços, como uma resposta às demandas do mercado, e

poderá produzir, com custos mais baixos, produtos opcionais ou especiais. Caso estes novos

produtos se revelem um sucesso provável para todo o banco, poderão ser incorporados ao

portfolio da organização toda e oferecidos a outras agências.

Este tipo de organização ainda não existe e apenas algumas indústrias caminham nesta

direção, como a Asea Brown Boveri ou a Westinghouse. Não existe registro de nenhum

banco neste caminho.

74DRUCKER,Peter,A Emergente Teoria da Manufatura - Como a Fábrica de 1999Deverá Ser Constituida e
Administrada, Harvard Business Review, Maio-Junho 1990
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o grande sinalizadorpara que os bancos replanejem sua forma de gestão com base em

conceitos como os mencionados acima, que estão sendo empregados em grandes fábricas,

reside no fato de que as grandes indústrias mudaram de estratégia ao perceberem que

somente investimentos em tecnologia não trariam os resultados esperados para garantir a

sobrevivência no mercado. Apesar disso, é justamente esse investimento em tecnologia que

consiste, atualmente, na principal alavanca utilizada por bancos do mundo todo para garantir

sua sobrevivência e seu sucesso. As empresas citadas também eram grandes conglomerados

protegidos por regulamentos governamentais. Portanto, seu exemplo deveria ser melhor

estudado pelos bancos.

Esta mudança estratégica nas indústrias teve maior impulso provavelmente após o

fracasso da GM em obter retomo sobre seu investimento maciço (de pelo menos 30 bilhões

de dólares) em automação. A GM usou novas máquinas para melhorar os processos

existentes, ou seja, para tomar a linha de montagem mais eficiente. Em vez disso, o processo

tomou-se menos flexívele menos capaz de realizar mudanças rápidas.

Na empresa deste fim de século, os setores e departamentos precisarão decidir que

informações deverão ser dadas a quem, e que informações precisarão obter de quem. Boa

parte desta informação terá um fluxo horizontal entre as linhas dos departamentos, e não

destes para os escalões superiores. A empresa ou o banco do futuro deve, na verdade, ser

definido como uma área de informações. Novamente temos mais um argumento para

justificar a total autonomia de uma agência. Além das vantagens oriundas da agilidade e da

adaptação ao mercado, o custo destas operações será o mais baixo possível. Como

conseqüência, todos os gerentes precisarão e terão de conhecer e entender todo o processo.

Nos dias atuais, é extremamente dificilmanter centralizada uma organização que tenha

ramificações em todo o país funcionando de forma concomitante e controlada. Um bom

exemplo foi a iniciativa de Henry Ford que, nos anos 20 e em um ambiente muito menos

sofisticado, não obteve sucesso.
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No início dos anos 20, quando o modelo T estava no auge da glória, Henry Ford

resolveu controlar todo o processo de fabricação e de movimentação de todos os

suprimentos e peças necessários à fábrica. Construiu sua própria usina de aço e fábrica de

vidro. Criou plantações no Brasil para produ.zira borracha para os pneus. Comprou a estrada

de ferro que levava os suprimentos para sua fábrica de River Rouge e que depois

transportava os automóveis acabados. Pensou até mesmo em construir seus próprios centros

de assistência técnica em todo o país e confiar sua operação a mecânicos treinados em

escolas de propriedade da Ford. Entretanto, Ford concebeu tudo isto como um edificio

financeiro, cuja coesão se mantinhapor meio da propriedade.

Em vez de construir um sistema, montou um conglomerado desajeitado e caro,

impossívelde ser administrado e extremamente não-rentável. Este configuração se assemelha

à de muitos bancos em todo o mundo e, no Brasil, deveria ser evitada. Conglomerados não

são a resposta para o futuro.

Os novos desenhos organizacionais não devem ser absurdamente controlados. Surge

novamente um modelo descentralizado de gestão que, com base na agência, atende a este

pré-requisito relativo à quantidade e ao detalhamento das informações. A maioria de suas

partes devem ser independentes. Segundo Peter Drucker, toda organização deveria se

preparar para abandonar tudo o que já fez, mesmo que tenha obtido sucesso com aquelas

ações."

Os bancos brasileiros, assim como os mundiais, tomaram-se empresas com operações

baseadas em papéis. Este fato os coloca em desvantagem competitiva com outras empresas,

cujas operações baseiam-se em tecnologia ou em redes de comunicação, como, por exemplo,

administradoras de cartões de crédito. Esta percepção pode ser fundamental para a

sobrevivênciados bancos no Brasil.

75PETERS.Tom, Tempos Loucos Exigem Organizacoes Malucas,São Paulo Editora Harbra 1995 pág 14
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Agência

No item anterior, definimos que o futuro dos bancos esta vinculado as ações que estes

tiverem em relação à sua forma de gestão. Estes devem tornar suas estruturas menores e

mais independentes. Assim, ao falarmos em gerir o negócio de um banco, o ponto principal

da análise deve ser a agência, ou seja, o ponto fundamental para operações com clientes.

Entretanto, nos dias atuais muito se tem discutido sobre a existência ou não de agências

bancárias no futuro, visto que, com a tecnologia, dizem alguns, estas se tornariam obsoletas.

Os que advogam o desaparecimento das agências argumentam que este fato também traria

um grande beneficio, uma vez que estas representam grandes investimentos, além de elevados

custos fixos.

A agência bancária de hoje não irá desaparecer, assim como os bancos não

desaparecerão. Estes podem delegar às agências o papel de unidades autônomas. Ocorrerão,

com certeza, profundas mudanças em suas funcionalidades.

Estudos da indústria bancária têm demonstrado que são duas as principais variáveis no

relacionamento entre bancos e clientes: a localização do ponto de atendimento e a

conveniência que esta pode oferecer. Por mais que se criem facilidades de atendimento

eletrônico ou telefônico, os clientes associam suas operações financeiras a um local fisico

que demonstre, necessariamente, a solidez e o avanço tecnológico da organização a que

estes pertencem. Entretanto, num banco do futuro este ponto de atendimento será muito

diferente do dos dias atuais.

Ao analisarmos a estruturação de uma agência no Brasil ou no exterior percebemos

claramente os seguintes pontos: os caixas processam pagamentos e recebimentos de clientes e

de não clientes; existe uma área (Atendimento) destinada ao primeiro contato com o cliente e

à orientação de serviços do banco; a gerência é responsável pela realização de negócios, ou

seja, venda de produtos; existe uma área de auto-atendimento em que os clientes podem

realizar operações básicas através de máquinas, como retirar extratos, retirar dinheiro e
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efetuar depósitos; a última estrutura existente é a área de retaguarda, em que são processadas

as operações de uma agência.

Ao analisarmos esta estrutura em qualquer banco, percebemos que pelo menos 70% do

espaço, dos recursos humanos ou dos equipamentos da agência estão voltados para o

processamento de transações, e não para sua função básica, que é a de realizar negócios.

Tanto a função caixa como a função atendimento podem ser totalmente automatizadas. De

todas estas áreas, a única que deve permanecer na agência do futuro é aquela relativa à

função de negócios. Desta forma, a primeira diferença entre uma agência de hoje e outra do

futuro consiste em esta ser, essencialmente, um ponto para a realização de negócios.

Mesmo a função de negócios deve mudar radicalmente em relação aos dias atuais. Os

gerentes serão muito mais consultores financeiros, que poderão atender os clientes na agência

ou em qualquer lugar determinado por estes. Suas mesas deixarão de ser pessoais e passarão

a ser salas disponíveis nas agências para a realização de negócios ou de reuniões. Estas salas

contarão com toda a tecnologia disponível para a agência (sistema de caixa, negócio, fax ,

teleconferência~entre outros).

A função caixa será substituída por máquinas de auto-atendimento ou pelo

relacionamento direto entre clientes e bancos. Não haverá mais caixas nas agências. Os

clientes que desejarem pagar suas contas nestes locais de negócios serão atendidos pelos

consultores financeiros, pagarão, caso esta seja a política do banco, uma tarifa por este

processamento através da utilização de funcionários. Os clientes definirão o nível de

conveniência desejado dentro das tarifas que viabilizarem as operações dos bancos. Estes,

naturalmente após tarifarem seus melhores clientes, poderão efetuar lançamentos de estorno

destas tarifas após verificarema reciprocidade proporcionada por estes.

As funções de retaguarda serão substituídas pelas áreas de processamento centralizado

(a compensação de cheques, ou o atendimento telefônico, por exemplo) ou por transações

que, ao serem realizadas, sejamfinalizadasinstantaneamente.
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Os banqueiros costumam acreditar na filosofia de adequar-se aos clientes. No entanto, a

automação de agências ou a centralização de funções em áreas de retaguarda ocorre,

normalmente, sem a devida consideração do que estas mudanças podem acarretar ao lay-out

da agência, ou seus efeitos sobre a equipe da agência. Em geral, o redesenho de agências

desconsidera Ítens como tráfego ou fluxo do trabalho, embora estejam objetivando implantar

serviços de alta qualidade para os clientes. 76

O lay-out desta agência será, portanto, muito diferente do atual. Predominarão duas

áreas: a primeira será uma área de auto-atendimento, na qual o cliente disporá de máquinas

para o processamento de suas operações, assim como poderá realizar negócios básicos, como

aplicações e resgates em fundos. A segunda área é a de negócios. Esta, como já analisamos,

terá salas de atendimento. Estas salas poderão ser orientadas por produto, com funcionários

especializados em cada uma delas, ou ser de uso genérico, tanto em relação aos funcionários

quanto aos serviços e produtos disponíveis. Vários bancos americanos possuem agências

consideradas modelo com características semelhantes a estas.

O Bank One possui, na cidade de Columbus, uma agência em que os gerentes estão

orientados por produtos. Eles mesmos chamam estas áreas dentro da agência de "boutiques".

O produto de cada "boutique" é definido a partir da necessidade dos possíveis clientes

daquela região. Um sistema indica as metas a serem atingidas e sinaliza os produtos a serem

oferecidos para cada cliente. Assim como um produto qualquer, encerrado seu ciclo de vida,

a "boutique" é fechada.

O Huntington Bank abriu, em 1994, sua agência do futuro. Esta agência é, atualmente,

a de maior crescimento e rentabilidade dentro da estrutura. Possui atualmente 5.000 clientes.

O detalhe mais interessante está no fato de esta agência não possuir portas e ter somente duas

representantes de marketing no seu quadro de funcionários. Estas encontram-se na agência,

localizada num shopping center, para "vender" as facilidades da agência. O ponto mais

interessante desta agência está no fato de operar sem papéis. Os clientes podem optar por

76MACOONELL,Edwin D., FITZGERALD James, R R B., pág 11
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utilizar envelopes, ou máquinas para processar transações. Podem ter a ajuda das

representantes de marketing, ou marcar uma reunião na agência, ou falar com um Call-Center

(podem, inclusive, ver na tela de relacionamento o gerente que os e~tá atendendo, se assim

desejarem). O cliente define seu atendimento: freqüência, tipo, qualidade e preço, de acordo

com sua vontade. O banco opera ao menor custo por ter reduzido sua estrutura de sistemas,

seu número de funcionários e as necessidades de manutenção de suas agências.

A tendência é, portanto, agências menores com postos de trabalho voltados

basicamente para os negócios. Ao mesmo tempo em que as agências diminuem de tamanho,

devem aumentar em quantidade, de modo a obter uma penetração maior no mercado. Não

podemos nos esquecer de que, na opinião dos clientes, as duas variáveis mais importantes

com relação à escolha de um banco são a localização da agência, que deve estar perto de

algum local de utilização freqüente do. cliente (residência ou local de trabalho) e a

conveniência oferecida por esse banco para a utilização de seus produtos. Os clientes querem,

portanto, ter um lugar para onde possam se locomover rapidamente, caso necessitem.

Querem definir seu contato com o banco, assim como decidir quando e em que situações

devem ocorrer essas interações. Caso decidam que não é necessário ter o atendimento

pessoal de um funcionário na agência é porque consideram conveniente gerir seus negócios

sem ter que ir à agência. Devemos destacar o fato de que esta estratégia é muito diferente da

idéia corrente no mercado bancário, principalmente o brasileiro, que está fazendo de tudo

para tirar o cliente da agência. O que ninguém está fazendo é perguntar se o cliente quer sair

e, principalmente, como deseja se relacionar com o banco em questão.

A agência do futuro deve ser flexível o suficiente para poder alterar sua funcionalidade

ao longo do tempo, independentemente dessas alterações derivarem-se dos clientes, de

características especiais de uma região, do desenvolvimento tecnológico ou mesmo de novos

produtos. Além disso, deve atender a qualquer alteração ou evolução estratégica

determinada pela direção do banco. Assim, o grau de flexibilidadetrazido pelo novo desenho
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de uma agência passa a ser uma variável de grande importância. No futuro, a pergunta

fundamental será: quanto custa mudar?"?

Território

Definir o mercado em que se deseja atuar consiste em outro item fundamental para um

banco. Neste sentido, o declínio das lojas de departamentos americanas podem servir de

alerta para qualquer banco78.

As lojas de departamentos foram as meninas dos olhos da economia americana nos

anos 80. Eram exemplos de estratégia e de planejamento de marketing. Nos anos 90, estas

lojas enfrentam sérios problemas, principalmente nas grandes cidades. A queda não se deve,

como se acredita amplamente, à manipulação financeirae aos erros de cálculo, que oneraram

as lojas com dívidas sufocantes. Se as lojas de departamentos tivessem hoje a mesma

participação no mercado que tinham há dez anos, poderiam suportar a dívida. O que

provocou sua queda foi o mais comum de todos os pecados do marketing: ignoraram as

pessoas que deveriam ser clientes, mas não eram. Aqui encontramos um grande ponto para

reflexão na gestão dos bancos brasileiros, que se segmentam ao buscarem apenas uma parcela

dos clientes que poderiam ter. Mesmo dentro do segmento em que se propõem a atuar,

existem vários clientes que se recusam a ter um relacionamento com o banco que por ele se

interessa. Há, também um grande número de contas que são fechadas logo após sua abertura.

A equação que compõe a curva de clientes de um banco brasileiro, mesmo no segmento em

que este se propõe a operar, mostra um crescimento constante e proporcionalmente

pequeno, se comparado à base total de clientes. Ao analisarmos mais detalhadamente esta

situação, percebemos que a movimentação pequena e constante nada mais é do que o saldo

entre os clientes que entram e saem do bancos todos os meses. Ao somarmos estes clientes

77HAMMER, Theodore S.,Image and Substance in Bank Design ,The Bankers Magazine, March/ April 1982,
pág 65-68
78DRUCKER,Peter,Marketing 101 para uma Década em Rápida Mudança" The Wall Street Journal, 20111190
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potenciais que optaram por deixar de ser clientes, perceberemos, por um período de um ano,

que podemos estar falando, genericamente, de 10% da base de clientes de qualquer banco

nacional. Este número não é nada desprezível. Dentro deste contexto, vale a pena analisar

melhor o que ocorreu com as lojas de departamentos americanas, principalmente porque

nenhum outro setor possui melhores dados sobre os clientes, nem os estuda mais

assiduamente.

Entretanto, esses dados dizem respeito às pessoas que já compram na loja. Durante a

década de 80, as lojas de departamentos, de um modo geral, mantiveram seus antigos

clientes, mas sua quota de novos clientes encolhia sistematicamente, principalmente a do

grupo mais significativo - as famílias ricas e instruídas, nas quais ambos os integrantes do

casal trabalham fora de casa. Essas lojas nunca aprenderam que essas pessoas fazem compras

juntas, compram no fim da tarde e são muito mais críticas em relação ao valor das

mercadorias do que o cliente tradicional das lojas de departamentos. Se a quota de novos

clientes de uma indústria ou empresa for reduzida, mais cedo ou mais tarde o número total de

clientes acabará caindo e, com ele, a base dos clientes.

Mesmo uma empresa poderosa raramente tem uma participação no mercado muito

superiora 30%. Isto quer dizer que 70% dos clientes compram em outra empresa. Apesar

disso, a maior parte das empresas não dá a estes 70% a atenção dada pelas lojas de

departamentos.

Os bancos devem tentar obter todos os clientes que se interessem em fazer parte de suas

operações, considerando as condições determinadas pela organização, como tarifas e

produtos, por exemplo.

Fidelidade

Um dos maiores problemas dos bancos brasileiros e de todo o mundo diz respeito à

retenção que estes conseguem manter em relação aos seus novos clientes, que, via de regra,
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são obtidos a um custo razoavelmente alto, face à competição entre bancos. Do ponto de

vista estatístico, podemos dizer que, de cada 1.000 clientes com apenas um produto, 50

permanecerão como clientes do banco a longo-prazo. Se estes mesmos clientes possuírem

dois produtos, 250 deles estarão com o banco a longo-prazo. Se estes tivessem três produtos,

900 permaneceriamcomo clientes do banco. Desta forma, o esforço de um banco deve ser o

de vender seus produtos, alocando, provavelmente, 30% de seus recursos para tarefas

administrativas e 70% para tarefas de vendas, priorizando espaços abertos nas agências para

facilitar o contato com o cliente. Quanto mais produtos por cliente, maior a fidelidade e a

permanência.

É mais fácil vender o sexto produto para quem já tem cinco, do que vender o segundo

para quem só tem um. Os melhores candidatos para cada produto devem ser identificados. Os

bancos devem utilizar, sempre que possível, bancos de dados contendo informações de

clientes. O relacionamento com o cliente não deve ser informal, mas sim realizado por

funcionários com quem o cliente possa se identificar. A correspondência, por exemplo,

deveria ser assinada pelo gerente da agência ou pelo gerente de contas, ou seja, por alguém

para quem o cliente possa ligar e conversar. Quanto maior o relacionamento, maior a

lealdade.

Estatisticamente, também não podemos nos esquecer de que 20% dos clientes geram

80% dos ganhos, que 50% dos clientes geram 2% dos depósitos, e que, por outro lado, 1%

dos clientes controla 20% dos depósitos. É necessário saber quem comprou que produto, e

quando. A segmentação é válida para a análise e pode utilizar critérios, como: afinidade,

freqüência, quantidade e tempo de abertura da conta.

Marketing

Esta é uma das funções cujo papel deveria ser totalmente repensado em um banco. Da

mesma forma que outras empresas estão obtendo bons resultados através de funções
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financeiras, os bancos deveriam se preocupar mais com seus produtos, serviços e,

especialmente, com o mercado em que atuam. Não podemos esquecer que os maiores cartões

de crédito do mundo, por exemplo, não pertencem mais a empresas financeiras, mas a

companhias como a Shell, a Sears ou a GM.

Os bancos deveriam ter, em seu departamento de marketing, uma área capaz de

determinar o potencial de mercado das várias áreas em que este pretende atuar. Desta análise

viriam as possibilidadesde resultados propostas para cada agência. Também seriam indicados

os melhores clientes, assim como os melhores produtos por região.

Com informações como as acima, os bancos deveriam transformar sua rede de agências

em uma rede de franqueadores. Esta ação colocaria em prática o caráter empreendedor que

se espera dos "donos" das agências. Como em qualquer franquia, o banco ofereceria vários

tipos de produtos, com um preço associado a cada um deles. Alguns seriam obrigatórios,

como a conta-corrente, por exemplo. O conjunto final de produtos oferecidos pela agência

seria, desta forma, definido pelo próprio gestor, em função das necessidades apresentadas por

estes. Caso um produto inexistente fosse solicitado por uma agência, seria desenvolvido

através da área central de desenvolvimento de produtos. Se fosse considerado viável, seria

incorporado ao portfolio do banco.

Conceitos como os mencionados acima simplificama própria gestão do negócio. Na

verdade, estamos falando de um sistema bastante diferente do atual. Hoje em dia, via de

regra, são estabelecidas metas por agência, com base na sua participação no resultado do

exercício anterior. Esta ação padroniza a ação de vendas na rede e gera comportamentos

parecidos dos gestores. Cria, também, áreas responsáveis pelo controle dos resultados ou

ações de emergência para que uma meta seja atingida. Quando consideramos que a

administração central define a lista de preços por produtos existentes no banco e possui o

controle dos resultados que podem ser atingidos com cada um deles, por região, estamos

redefinindo toda a estrutura de vendas do banco. Explicando melhor, ao contratar um

empreendedor responsável por uma agência, o banco estará, no mesmo instante, definindo
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uma matriz de resultados possíveis para aquela agência em função do mix de produtos que o

gestor escolher. O banco define o resultado mínimo esperado, independentemente do mix de

produtos escolhidos, pois conhece o potencial de mercado e o forneceu ao gestor da

agência. Acordado o resultado esperado, receberá os resultados reais ao longo do exercício e

passará a utilizar o conceito de que possui a melhor pessoa para tocar seus negócios naquela

área, que seus conjuntos de produtos e serviços, oferecidos localmente, também estão melhor

do que se fossem controlados centralmente. Entende que seu principal papel é o de gerador

de informações, produtos e serviços para seus franqueados. Este fato, além de ajudar o

gestor da agência, garante que o banco tenha condições de avaliar desempenhos de diferentes

agências, sejam estas causadas por mudanças no mercado ou por má gestão.

Esta abordagem mercadológica recupera para o cliente o conceito do gestor, uma

pessoa com quem ele pode falar sempre que quiser. O cliente também saberá que esse gestor

tem o poder de decisão por dar a palavra final em qualquer negócio, que não se trata de mais

um em uma vasta hierarquia. Não estamos incentivando aqui este relacionamento entre

clientes e estes novos gerentes dentro da agência. Estamos, sim, dizendo que o cliente deve

ter o atendimento que desejar e que estiver disposto a pagar. Presumir, com base em decisões

racionais, que todos os clientes preferem o atendimento eletrônico ou que serão atendidos

fora de uma agência significa, no mínimo, assumir um grande equívoco mercadológico.

Custos

Para que o modelo de gestão do negócio bancário funcione da forma proposta acima,

ficou evidente que a qualidade e a precisão das informações geradas dentro de um banco

devem ser observadas com muita atenção. Neste caso, não estamos falando apenas de

informações relativas ao potencial de mercado ou aos resultados obtidos. Estamos falando

principalmente do controle dos custos desta operação para que possamos ter certeza de que

estamos medindo resultados reais.
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De um modo geral, os sistemas de contabilidade de custos ainda se baseiam nos custos

da mão-de-obra direta, que são minuciosamente registrados. Os custos restantes, que

representam de 80% a 90% do total, são alocados por meio de quotas, que todos sabem

serem puramente arbitrárias e enganadoras, em proporção direta ao custo da mão-de-obra.

Este fato também está presente nos bancos quando estes calculam os custos de seus

produtos. O resultado é um custo por produto alterado e, por conseqüência, rentabilidade

por produto, também alterada.79

Portanto, outro grande ponto a ser repensado diz respeito ao próprio conceito da

contabilidadede custos. Este mede apenas os custos de produção, enquanto a contabilidade

em si ignora os custos de não-produção. Em algumas empresas, o tempo de não-produção

correspondea 50% do tempo. Um tempo de não-produção custa tanto quanto um tempo de

produção em salários, aquecimento, iluminação, juros, honorários. Entretanto, os sistemas

tradicionais não medem isto.

Na verdade, a contabilidade de custos tradicional dificilmente consegue justificar um

melhoramento no produto e, muito menos, uma inovação em um processo.

A força da contabilidade de custos sempre se baseou em limitar-se a aquilo que pode

ser medido e, com isto, produzir respostas objetivas. Se elementos intangíveis forem

incluídos em suas equações, a contabilidade de custos conseguirá apenas levantar mais

questões. Todos concordam que os impactos empresariais precisam ser integrados na

mensuração do desempenho das unidades de processamento.

A frase de Heruy Ford: "Os clientes podem escolher qualquer cor, desde que seja

preto" entrou para o folclore americano. Poucas pessoas, entretanto, entenderam o que Ford

quis dizer. O real sentido é o de que a flexibilidadecusta tempo e dinheiro e o cliente não está

disposto a pagar por isso. Um número ainda menor de pessoas percebeu que, em meados da

década de 20, a nova contabilidade de custos permitiu que a GM vencesse a Ford,

790RUCKER,Peter,A E. T. M. C.F. 1999D. S. C. A
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oferecendo a seus clientes não só cores, mas trocas anuais de modelo sem qualquer custo

adicional.

Hoje, praticamente todos os industriais conseguem realizar o que a GM aprendeu a

fazer há aproximadamente 70 anos. Na verdade, muitos vão além e combinam padronização

com flexibilidade. Podem, por exemplo, construir uma série de produtos a partir de um

pequeno número de peças padronizadas. Ainda assim, muitos tendem a pensar como Henry

Ford: é possível fornecer padronização a um custo baixo, ou flexibilidade a um custo alto,

mas não as duas coisas. Os bancos precisam parar de pensar como Henry Ford.

As empresas deste final de século que querem obter sucesso estarão baseadas na

suposição de que, além de ser possível ter ambas as coisas, é preciso fornecê-las a um custo

baixo. A fim de se conseguir isto, a empresa tem que se estruturar de maneira muito

diferente. No caso dos bancos americanos, que, como já vimos, aumentam tarifas para

manterem seus resultados, esta idéia não se manterá por muito tempo. O mesmo pode ser

dito a respeito dos bancos brasileiros, que só aguardam o momento certo para cobrarem o

máximo possível por todos os serviços que puderem. Tratam-se, sem dúvida alguma, de

ações de curto prazo, e não de ações estratégicas.

Ao medirem seus resultados, os bancos devem, portanto, possuir instrumentos efetivos

para medir se as metas se transformaram em resultados, para avaliar o retomo por produto e

para realizar as análises de seu portfolio de clientes e produtos. Estas análises devem ser

passíveis de serem feitas por agência ou região. Devem permitir a identificação de

oportunidades de mercado (Cross-Selling), avaliar a qualidade dos serviços e do atendimento,

assim como posicionar tarifas no mercado, face aos custos internos e aos da concorrência,

medir a fidelidade dos clientes através do número de produtos ou, ainda, avaliar a

rentabilidade.

A agência deve ser considerada uma arma de mercado. Necessita de pessoas voltadas

para vendas, com o objetivo de tentar manter um cliente pelo maior tempo possível, pois é

muito mais caro conquistar um novo cliente do que manter os atuais.
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5) Educação

Os principais pontos que destacam a importância da educação nos dias atuais foram

apresentados nos capítulos 4 e 5, assim como os beneficios que podem ser obtidos através

desta prática.

Os maiores níveis de produtividade de países industrializados, como Estados Unidos,

Alemanha, França, Inglaterra e Japão, estão relacionados aos investimentos feitos por essas

economias em recursos humanos." Quanto mais se investe, maior a produtividade e maior o

número de funcionários com poder de decisão. Maior é o número daqueles com

características de empreendedores. Encontramo-nos numa revolução da informação, tão

importante quanto a Revolução Industrial de 200 anos atrás. A informação encontra-se

disponível para todos que quiserem utilizá-la. Daí a importância de as companhias possuírem

funcionários capazes de identificar as informações realmente úteis ao seu dia a dia e a suas

carreiras. A palavra treinamento sinaliza o desenvolvimento específico de uma habilidade a.

ser realizada com grande produtividade. Ao falarmos em educação,estamos sinalizando não

uma capacidade de realizar uma tarefa específica, mas a habilidade de decidir, com base em

elementos subjetivos, a alternativa mais viável num determinado momento. Não podemos

esquecer, como afirmamos no Capítulo 5, que vivemos num mundo de mudanças constantes

e descontínuas, onde, portanto, é cada vez mais dificil manter uma atividade rotineira ou

determinada. Quando percebemos que as agências serão ambientes voltados à realização de

negócios que pressupõem atividades não rotineiras, a abordagem da educação prevalecerá,

definitivamente, sobre a questão do treinamento.

80Entrevista Robert Waterman, Exame, 17/3/1993
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A educação também é um instrumento que viabilizará a destruição das atuais

burocracias empresariais, que representam a maior barreira às mudanças de gestão desejadas

por qualquer empresa.

6 ) Tecnologia

Como já temos destacado ao longo de vários capítulos, a utilização da tecnologia é o

grande alavancador das mudanças do setor bancário. A maioria das alterações que podem

ser feitas já se encontram em andamento ou são de conhecimento das organizações. A

grande diferença reside, definitivamente, na abordagem com que se definem as questões

tecnológicas. Estas decisões devem ser orientadas pela estratégia adotada na gestão do

negócio.

Nos parágrafos a seguir, veremos os principais pontos de tecnologia com os quais um

banco deve se preocupar ao conduzir seus negócios nos dias atuais e num futuro próximo.

Existe hoje no mercado mais tecnologia disponível do que qualquer banco pode

dispor. O segredo para selecionar a tecnologia correta consiste no entendimento apropriado

das necessidades de mercado." Como há muita informação disponível atualmente, um dos

maiores desafios deste fim de século consiste em saber selecionar aquilo que realmente

interessa. Os bancos também devem entender que a competição entre eles tende a

padronizá-los. Neste caso, o ponto central passa a ser reconhecer este fato e buscar

objetivos claramente definidos. As necessidades exigidas pelos clientes, em termos de

sofisticação e de suporte, superarão a capacidade dos bancos de atenderem às mesmas.

Os cartões de crédito deverão fazer parte dos planos de desenvolvimento de qualquer

banco, pois estes estarão mudando de perfil, passando de um produto voltado a ATMs e a

terminais ponto-de-venda, para cartões de serviços financeiros. Estes poderão conter todo o

relacionamento de um cliente com seu banco. Esta característica pode representar uma nova

81SVIGALS,Jerome,Bank: Branching 2000, London,Laferty Publications Ltd 1990 pág 12-25
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fonte de recursos para os bancos. Uma das funções básicas dos bancos, tratar da circulação

do dinheiro, poderá ser substituída pelo dinheiro de plástico, que circulará dentro dos

cartões de crédito ou débito. Atualmente já existem vários cartões" pré-pagos ", ou seja,

cartões que são usados como dinheiro. Um bom exemplo são os cartões telefônicos

introduzidos atualmente no Brasil.

As necessidades de informação continuarão a demandar equipamentos com

desempenhos cada vez mais avançados, assim como bancos de dados que auxiliem na

análise das necessidades dos clientes. As necessidades de performance ou de rapidez na

obtenção das informações também crescerão muito. Como conseqüência, haverá um

aumento na quantidade de micros ou de estações de trabalho.

Os bancos são locais de manipulação intensiva de papel. Como este é normalmente

caro e demorado, deverá sofrer alterações, tendo em vista a utilização do processamento

através da tecnologia de imagem, em que os documentos são " capturados " ou

fotografados. A partir daí, estas imagens são enviadas para estações para processamento. A

grande vantagem, além da redução de custo, é a maior agilidade, uma vez que um mesmo

documento pode estar em duas estações ao mesmo tempo.

Os sistemas serão mais sofisticados para permitir que as necessidades dos clientes

sejam atendidas. As transações eletrônicas continuarão a crescer e a expectativa é a de que

cresçam à taxa de 40% ao ano nos Estados Unidos. Os principais ítens serão o banco

remoto, o banco móvel e as transações por telefone. Os "smart cards" serão utilizados

(cartões que possuem um microprocessador embutido), assim como telefones celulares, fax,

computadores domésticos, super laptops. A diversidade de canais de atendimento será

muito grande e os bancos devem se preparar para isto.

As opções de tecnologia continuarão a se diversificar rapidamente e as estratégias dos

bancos deverão ser capazes, e isto é fundamental, de escolher as classes certas de

equipamentos dentro de opções cada vez mais complexas.
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Planejar a evolução tecnológica do banco e da agência será, antes de tudo, uma

questão de custo-beneficio, face às necessidades de respostas cada vez mais rápidas exigidas

pelo mercado atual. A idéia é cobrir o dobro do mercado, com a metade dos recursos.

Os banqueiros devem entender que a coisa mais importante das agências e de seus

negócios são seus clientes.

Um ponto que os bancos precisam reconhecer, principalmente os brasileiros, está no

fato de que todo e qualquer equipamento comprado não deve ser utilizado como

instrumento de marketing, numa estratégia de diferenciação. Equipamentos tecnológicos

devem produzir todas as transações que puderem produzir. Alguns bancos argumentam que

os ATMs não são lucrativos, mas a lucratividade de qualquer equipamento de uma agência

é determinada pelo volume de utilização daquele equipamento, que determina o quanto ele

contribui para o resultado da rentabilidade.

As mudanças tecnológicas consistem no elemento fundamental do planejamento da

agência do futuro. A relação preço/performance para obtenção de tecnologia continuará a

cair 20% ao ano.

As novas plataformas devem atender os clientes rapidamente, facilitar o acesso aos

caixas, fornecer um rápido acesso às informações de conta, ter um "offering" total de

produtos e de serviços financeiros. O banco por telefone deve ter acesso rápido. O

marketing deve ser pró-ativo e visar, principalmente, a conveniência do cliente (possuir

banco móvel, banco no trabalho, acesso a saldos a qualquer hora). Deve ser um banco de

baixo custo, com uma política tecnológica agressiva, portável, flexível em suas operações, e

sempre voltado para o cliente.

Novas formas de informação, como a multimídia, a utilização de gráficos para o

apoio, a realização de negócios, correio eletrônico entre áreas, treinamento no próprio local

de trabalho, reconhecimento de clientes via assinaturas eletrônicas ou pela voz são algumas

das tecnologias que podem e devem ser colocadas à disposição dos bancos. A tendência,

apesar de todas essas facilidades tecnológicas, definitivamente não é a do desaparecimento
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das agências bancárias, uma vez que bancos sem agência não transmitem segurança para os

cliente, mas a criação de uma estrutura de serviços e de produtos com flexibilidade total,

respeitando sempre a vontade do cliente.

7 ) Conclusão

Ao longo deste capítulo, várias idéias foram apresentadas para que os bancos se

adaptem aos tempos futuros. Muitas destas idéias baseiam-se na experiência deste autor e em

sua leitura sobre a opinião de diversos profissionais de mercado ou de renomados estudiosos,

tanto do mercado bancário, como do estudo das organizações. Dizer aqui até que ponto essas

análises estarão corretas ou serão viáveis é simplesmente impossível. Afirmar se estas ações e

estas variáveis serão realmente as determinantes de uma nova indústria bancária também não

é possível. O que se pode afirmar, com certeza, é que a indústria bancária encontra-se em

crise e que algo precisa ser feito. O cenário aqui apresentado é, com certeza um dos cenários

coerentes e possíveis para a atuação dos bancos. Outra certeza é a de que vivemos e

viveremos em ambientes cada vez mais turbulentos e incertos ao longo dos anos.

O ambiente que está aí é o de globalização dos mercados, com sistemas de produção

atingindo níveis de sofisticação nunca imaginados, predomínio do espírito de parceria entre

fornecedores e clientes nas relações de negócios e um nível crescente de exigência dos

consumidores. 82

A inovação e a criatividade tomam-se valores decisivos para as empresas.

Enquanto as empresas buscam reduções substanciais de custos, aumento .de

produtividade e diferenciação qualitativa de seus produtos, a competitividade global se

impõe como a essência da moderna estratégia empresarial.

Para obter sucesso, as organizações deverão se adaptar ao novo ambiente. O fundamental

será a inovação permanente, através da inteligência e da imaginação. Este resultado será

82PETERS,Tom"T. L. E. O. M., Prefácio
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certamente atingido através de pessoas com total gestão dos seus negócios e com um nívelde

educação que as permita alterar estratégias ao longo do caminho. O futuro pertencerá,

independentemente do conjunto de ações adotado, aos grandes empreendedores dos

pequenos negócios.
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