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Apresentação
Carlos Aníbal Nogueira Costa

Este livro é uma publicação do Núcleo Serasa de Inovação em
Serviços da Fundação Dom Cabral1. O Núcleo Serasa é fruto de
uma parceria entre a Fundação Dom Cabral e a Serasa, visando,
entre outros objetivos:

i contribuir para o desenvolvimento econômico e social
nacional, através da produção e divulgação de
pesquisas, estudos e artigos, e para a realização de
seminários e reuniões, visando disseminar
conhecimentos e inovações no setor de serviços;

i desenvolver, sistematizar e difundir ferramentas de
gestão de inovações no setor de serviços.

O livro, propriamente, apresenta a síntese dos estudos e pesquisas
realizadas, em 2006, na 1ª etapa do projeto de pesquisa "Sistema
Financeiro Nacional: Parcerias, Alianças e Inovações", cujo
propósito maior é investigar, analisar e relatar os processos de
formação e de desenvolvimento de parcerias e alianças no sistema
financeiro brasileiro, especialmente as ligadas a processos de
geração e transferência de inovações2. Essa fase do trabalho do
Núcleo Serasa está se concentrando em estudos no segmento
dos bancos.

São tratados os seguintes temas:

i Descrição, breve, do perfil do sistema financeiro
nacional.

i Entendimento teórico, conceitual e analítico das
parcerias e alianças no setor financeiro.

 1Os textos foram escritos com
dados disponíveis até
novembro de 2006.

2Nesse trabalho, inovações
são consideradas: novos
produtos, serviços, processos
de "produção" e formas
organizacionais.
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i Levantamento das principais tendências internacionais
das parcerias e alianças no setor financeiro, sobretudo
as relacionadas a processos de geração e
transferência de inovações.

i Relato e análise de visões e opiniões de executivos do
sistema financeiro sobre parcerias e alianças no setor
bancário, com atenção especial àquelas que
ocasionam processos de geração e transferência de
inovações.

i Descrição das motivações e razões que levam o
sistema financeiro / bancário a desenvolver e
implementar parcerias e alianças.

i Identificação e análise dos estímulos e obstáculos
institucionais à constituição de parcerias e alianças e
à geração e tranferência de inovações.

i As relações entre tecnologia e sistema financeiro e os
indicadores  quantitativos de tecnologia bancária.

Já a 2ª etapa do projeto, que está sendo realizada em 2007, faz
estudos de casos sobre parcerias e alianças em bancos
específicos. Os resultados serão publicados em 2008.

Os objetos desta pesquisa, que, naturalmente, também coincidem
com os do Núcleo Serasa, foram escolhidos a partir de três
expressivas e marcantes tendências na economia mundial:

i A elevação sucessiva da participação do setor de
serviços na economia.

i A importância cada vez maior do sistema financeiro
como força de dinamismo e de influência sobre o
movimento cíclico da economia.

i A crescente relevância da cooperação entre as
empresas e entre essas e instituições em geral
enquanto instrumento de gestão de empresas e do
setor público e de desenvolvimento de inovações.
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Apesar desse movimento, há uma escassez de estudos sobre
processos cooperativos e geração e transferência de inovações
no setor de serviços e financeiro. A literatura especializada
apresenta uma longa tradição em estudos nos setores industrial
e agrícola, mas negligencia, em grande medida, o setor de serviços.

Assim, as tendências citadas ainda não provocaram o surgimento
de um campo de pesquisa especializado e dedicado ao estudo da
dinâmica do setor de serviços, particularmente da gestão dos
bancos. Em geral, os bancos são analisados do ponto de vista da
política monetária, da regulação do Banco Central e de sua
influência sobre os ciclos econômicos.

Nesse sentido, cabe ainda destacar que predomina, principalmente
no Brasil, a visão de que a rentabilidade do sistema financeiro é
apenas resultado das altas taxas de juros, havendo pouca
visibilidade sobre o papel da gestão e das inovações, em geral, no
alcance de sua lucratividade.

Essa iniciativa do Núcleo Serasa também reflete uma mudança
na postura da literatura econômica, que, até meados da década
de 1980, considerava o setor de serviços pouco importante do
ponto de vista de geração de riqueza, de produtividade e de
inovações tecnológicas.

Por exemplo, no Brasil, a Pesquisa Industrial de Inovação
Tecnológica (Pintec) do IBGE, que é o mais abrangente
levantamento sobre a atividade de inovação tecnológica do Brasil,
como o próprio nome indica, não inclui o setor de serviços em
suas pesquisas. O Relatório Setorial sobre Automação Bancária,
elaborado pela Finep (2003, p.1), reconhece essa deficiência: "(...)
tivemos grande dificuldade de identificar estudos realizados sobre
este segmento para o caso brasileiro" Se, por um lado, isso se
apresenta como uma dificuldade, por outro, abre uma
oportunidade, desafio e incentivo para a pesquisa.

Portanto, apesar da fundamental e crescente importância do setor
de serviços e financeiro na sociedade e economia contemporânea,
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há uma carência - no Brasil e no mundo - de estudos sobre
parcerias, alianças e redes interorganizacionais  nesses setores.

Com base nessa face ainda relativamente desconhecida e pouco
sistematizada do sistema financeiro, as seguintes questões estão
direcionando o projeto:

i A tendência de parcerias e alianças também se verifica
no setor financeiro?

i Por que os bancos constituem ou não parcerias e
alianças?

i Quais tipos de parcerias e alianças são mais
relevantes?

i Como é a gestão das parcerias e alianças?

Desse modo, os resultados da presente pesquisa pretendem
contribuir para a divulgação de informações e análises sobre a
dinâmica real do sistema financeiro nacional, particularmente no
que toca a parcerias, alianças e inovações.

A Metodologia
O projeto parte da hipótese de que há quatro motivações básicas
no setor financeiro, que interagem no processo de decisão de
estruturação de parcerias e alianças e de investimentos na geração
e transferência de inovações:

i A manutenção ou a busca de maior espaço no
mercado diante da concorrência.

i A oferta de atrativos aos clientes, seja no sentido de
custos seja em termos de confiança, credibilidade,
comodidade, agilidade, flexibilidade, segurança  e de
novas opções de produtos e serviços.
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i A redução dos custos internos e da complexidade da
gestão operacional e pessoal, como força de trabalho,
imóveis, máquinas e equipamentos,   manutenção,
programas de computação, telecomunicações,
fraudes, especialmente as de origem  eletrônica, etc.

i O cumprimento das regulações e normas estabelecidas
pelo Banco Central do Brasil e por instituições
internacionais.

Em função da limitação da disponibilidade de literatura acadêmica
sobre gestão bancária, particularmente no que toca a parcerias,
alianças, redes e processos de geração e transferência de
inovações, é dada uma atenção especial à pesquisa exploratória
e investigação através de averiguações diretas junto ao sistema
bancário. Quatro formas de pesquisa estão sendo predominantes:

i Revisão da literatura especializada e jornalística sobre
o tema.

i Pesquisa qualitativa, adotando-se a técnica de
entrevista em profundidade com executivos do setor
financeiro.

i Reuniões com representantes, inclusive institucionais,
de bancos.

i Estudos de casos através de pesquisa de campo,
de reuniões com gestores e funcionários dos
bancos e parceiros,  com o objet ivo de se
compreender,  entre outros aspectos,  as
motivações, as formas de operação, as aplicações
práticas e os resultados do estabelecimento de
parcerias e alianças (2ª etapa).

Então, com base nas pesquisas de campo, bibliográfica e
qualitativa, é  possível traçar um quadro sobre os principais fatores
e estímulos que levam bancos a formarem parcerias e alianças e
implementarem inovações e as respectivas características de sua
gestão, entre outros pontos.
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Para dar maior liberdade aos membros da equipe, todos os textos
da pesquisa e os  capítulos do livro são assinados pelos
respectivos autores.

Inovações e Conceitos
Em relação a inovações, esta pesquisa fez a opção de assumir as
diversas faces dos conceitos expostos pelo glossário da Finep
(www.finep.gov.br), já que eles formam um conjunto coerente. Além
disso, a adoção de um espectro amplo de conceitos tem todo o
sentido, à medida que inovações abarcam várias áreas de
conhecimentos e de atuação empresarial e pública.  A seguir,
apresentam-se os conceitos de inovações.

i InovaçãoInovaçãoInovaçãoInovaçãoInovação - É a introdução, com êxito, no mercado, de
produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que
não existiam anteriormente, ou com  alguma
característica nova e diferente do padrão em vigor.
Compreende diversas atividades científicas,
tecnológicas, organizacionais, financeiras, comerciais
e mercadológicas. A exigência mínima é que o produto
/ serviço / processo / método / sistema inovador deva
ser novo ou substancialmente melhorado para a
empresa em relação aos seus competidores (Políticas
Operacionais FINEP).

i InoInoInoInoInovvvvvação Tação Tação Tação Tação Tecnológicaecnológicaecnológicaecnológicaecnológica - É definida pela introdução
no mercado de um produto (bem ou serviço)
tecnologicamente novo ou substancialmente
aprimorado ou de um processo produtivo
tecnologicamente novo ou substancialmente
aprimorada na empresa.

i Inovações FinanceirasInovações FinanceirasInovações FinanceirasInovações FinanceirasInovações Financeiras - São definidas como oferta
de novos produtos ou serviços, abertura de novos
mercados e introdução de novos processos e formas
de gestão no setor.
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i InoInoInoInoInovvvvvação de Pração de Pração de Pração de Pração de Produtodutodutodutodutos e Pros e Pros e Pros e Pros e Processos Tocessos Tocessos Tocessos Tocessos Tecnológicosecnológicosecnológicosecnológicosecnológicos
(PPT)(PPT)(PPT)(PPT)(PPT) - Compreende as implantações de produtos e
processos tecnologicamente novos e substanciais
melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma
inovação PPT é considerada implantada se tiver sido
introduzida no mercado (inovação de produto) ou
usada no processo de produção (inovação de
processo). Uma inovação PPT envolve uma série de
atividades científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em
PPT é uma empresa que tenha implantado produtos
ou processos tecnologicamente novos ou com
substancial tecnológica durante o período em análise.
A exigência mínima é de que o produto ou processo
seja novo (ou substancialmente melhorado) para a
empresa (não precisa ser novo no mundo). Estão
incluídas inovações relacionadas com atividades
primárias e secundárias, bem como inovações de
processos em atividades similares. (OECD. Oslo
Manual. Paris, OCDE/Eurostat, 1997, cap.3. p. 47)

i Inovação Gerencial e OrganizacionalInovação Gerencial e OrganizacionalInovação Gerencial e OrganizacionalInovação Gerencial e OrganizacionalInovação Gerencial e Organizacional -
Compreende a introdução de estruturas
organizacionais substancialmente modificadas; a
implementação de técnicas avançadas de gestão, bem
como a implementação de orientação estratégica
corporativa nova ou substancialmente modificada.
(OECD, Oslo Manual, 1997, p. 54.)

Os Capítulos
O livro está dividido, além dessa Apresentação, em 10 capítulos e
um anexo.

Os capítulos tratam dos seguintes assuntos:
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1. Dinâmica, Regulação, Produtos e ServiçosDinâmica, Regulação, Produtos e ServiçosDinâmica, Regulação, Produtos e ServiçosDinâmica, Regulação, Produtos e ServiçosDinâmica, Regulação, Produtos e Serviços
FinanceirosFinanceirosFinanceirosFinanceirosFinanceiros - O papel do sistema financeiro na economia e
das relações entre a gestão dos bancos - e a característica
destes e poder de criarem moeda -  com a regulação bancária
e a política monetária. Além disso, o capítulo registra um
perfil da heterogeneidade e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos pelos bancos ao mercado.

2. TTTTTendências Intendências Intendências Intendências Intendências Internacionaisernacionaisernacionaisernacionaisernacionais - Os indicadores internacionais
da inovação em serviços financeiros e um levantamento geral
sobre inovações de produtos e serviços, particularmente no
que toca à colaboração no setor. O capítulo salienta ainda a
importância da cooperação no sistema financeiro.

3. ConceitConceitConceitConceitConceitos e Tos e Tos e Tos e Tos e Terminologia de Perminologia de Perminologia de Perminologia de Perminologia de Parararararcerias, Al ianças ecerias, Al ianças ecerias, Al ianças ecerias, Al ianças ecerias, Al ianças e
InovaçõesInovaçõesInovaçõesInovaçõesInovações - Conceitos de redes, parcerias, alianças e
inovações, definidos por alguns dos especialistas mais
reconhecidos na literatura acadêmica internacional nessa
área de estudo.

4. Principais Visões TPrincipais Visões TPrincipais Visões TPrincipais Visões TPrincipais Visões Teóricas de Peóricas de Peóricas de Peóricas de Peóricas de Parararararcerias, Alianças ecerias, Alianças ecerias, Alianças ecerias, Alianças ecerias, Alianças e
InovaçõesInovaçõesInovaçõesInovaçõesInovações - Elementos conceituais básicos das principais
correntes teóricas sobre redes, alianças e parcerias e o
comportamento das firmas nesse contexto. A opção, nessa
pesquisa, foi pelos marcos teóricos da Teoria Evolucionária
e da Teoria dos Custos de Transação.

5. Motivações e Objetivos para Parcerias, Al ianças eMotivações e Objetivos para Parcerias, Al ianças eMotivações e Objetivos para Parcerias, Al ianças eMotivações e Objetivos para Parcerias, Al ianças eMotivações e Objetivos para Parcerias, Al ianças e
InoInoInoInoInovvvvvaçõesaçõesaçõesaçõesações - De acordo com a Teoria Evolucionária e a Teoria
dos Custos de Transação, são expostos conceitos, críticas,
motivações e razões para o estabelecimento / término e
para o sucesso / fracasso das parcerias etc. O capítulo
relaciona também essas teorias e as entrevistas em
profundidade realizadas para o relatório da pesquisa
qualitativa (Anexo 2).
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6. Parcerias e Capital SocialParcerias e Capital SocialParcerias e Capital SocialParcerias e Capital SocialParcerias e Capital Social - Conceitos de capital social e
suas relações com a formatação e o desenvolvimento de
parcerias e alianças.

7. A Gestão das Parcerias e AliançasA Gestão das Parcerias e AliançasA Gestão das Parcerias e AliançasA Gestão das Parcerias e AliançasA Gestão das Parcerias e Alianças - Relato, comentário
e análise das mais importantes formas, características,
instrumentos, desafios, dificuldades etc. da gestão de
parcerias e alianças pelas empresas de acordo com as
principais visões teóricas sobre essa questão.

8.  Evolução Recente e Estrutura Organizacional doEvolução Recente e Estrutura Organizacional doEvolução Recente e Estrutura Organizacional doEvolução Recente e Estrutura Organizacional doEvolução Recente e Estrutura Organizacional do
Sistema FinanceiroSistema FinanceiroSistema FinanceiroSistema FinanceiroSistema Financeiro - Movimento e mudanças no perfil
do sistema bancário nacional nessa última década e suas
influências sobre a gestão e inovações bancárias, a partir
de indicadores qualitativos e quantitativos.

9. TTTTTecnologia, Seecnologia, Seecnologia, Seecnologia, Seecnologia, Setttttor de Seror de Seror de Seror de Seror de Serviços e Sistviços e Sistviços e Sistviços e Sistviços e Sistema Financeirema Financeirema Financeirema Financeirema Financeirooooo
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional - Análise das relações entre a tecnologia e o setor
de serviços, particularmente com o sistema financeiro e suas
respectivas características e, ainda, os principais indicadores
quantitativos das inovações tecnológicas bancárias no Brasil.

10. TTTTTendências e Conclusõesendências e Conclusõesendências e Conclusõesendências e Conclusõesendências e Conclusões - As mais prováveis grandes
tendências do sistema financeiro nacional e das parcerias,
alianças e inovações no setor bancário, a partir das
perspectivas mais plausíveis da economia brasileira.

11. Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo 22222 - Relatório da Pesquisa QualitativaRelatório da Pesquisa QualitativaRelatório da Pesquisa QualitativaRelatório da Pesquisa QualitativaRelatório da Pesquisa Qualitativa -
Entrevistas em profundidade com 21 executivos de 16
bancos nacionais e estrangeiros, privados e públicos e de
pequeno, médio e grande portes. O texto faz um relato e
uma análise dos resultados das entrevistas sobre conceitos,
formatos, o papel do Banco Central, as razões e motivações,
a formação, o desenvolvimento e as tendências das
parcerias, alianças e inovações no setor bancário brasileiro.
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Dinâmica, Regulação,
Produtos e Serviços

Financeiros

Carlos Aníbal Nogueira Costa
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Fundamentos da dinâmica do sistema
financeiro

O dinamismo de uma economia está relacionado diretamente à
capacidade do sistema financeiro de centralizar, canalizar e adiantar
recursos para a sociedade investir e consumir. Há variados fatores
interligados que criam as condições para o desenvolvimento
econômico, tecnológico e social, mas o poder dos bancos de criar
moeda e a existência de um sistema de intermediação de
excedentes econômicos na forma financeira e de crédito estão
entre os mais importantes (HILFERDING, 1985).

São essas funcionalidades, específicas do sistema financeiro,
que permitem às empresas e aos consumidores prescindirem,
em parte, de poupança própria e prévia para investir em seus
respectivos negócios e em novos empreendimentos ou comprar
mercadorias. Sem essa condição, o desenvolvimento mundial
estaria num estágio muito anterior ao que se encontra, pois
precisaria de se esperar pela acumulação física de excedentes
econômicos para que se pudesse realizar investimentos e o
consumo pessoal acima da mera reposição do desgaste
(KEYNES, 1982).

Mas, da mesma forma que o setor financeiro é absolutamente
essencial para impulsionar a economia, ele pode potencializar
eventuais instabilidades e crises econômicas cíclicas. Se amplos
segmentos de devedores perdem a condição de honrar seus
compromissos junto ao setor financeiro em razão de uma
incapacidade estrutural de pagamento, os bancos deixam de ter
capacidade de realizar empréstimos como antes, particularmente
durante fases de crises cambiais (KRUGMAN, Paul, 2001). Alguns
bancos podem ficar sem condições até mesmo de honrar
obrigações junto a clientes e credores. Essa instabilidade pode se
tornar mais aguda em razão de boa parte de os ativos dados como
garantias bancárias se desvalorizar e das dificuldades de
transformá-las em liquidez imediata.
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Em suma, como o arco de negócios do sistema financeiro abarca
todos os segmentos econômicos e sociais e boa parte dos credores
dos bancos é composta pelos próprios concorrentes e pelas
instituições financeiras em geral (seguradoras, fundos de pensão
etc.), uma forte instabilidade no setor pode detonar uma crise
sistêmica sobre toda a economia. Desse modo, os efeitos
multiplicadores negativos criam um círculo vicioso de deterioração
das condições econômicas e sociais.

Regulação e Gestão Bancária
Para evitar o desencadeamento desse processo desintegrador da
economia, o BC vem assumindo, mais ativamente, o papel de
regulador e fiscalizador da gestão bancária e de "emprestador de
última instância". (MINSKY, 1986)

Posto esse quadro, a atividade financeira pressupõe ampla liquidez,
confiança e credibilidade das instituições bancárias e de suas
congêneres. A capacidade de criar moeda, a guarda de valores
monetários, a venda de títulos, a intermediação financeira e a
assessoria a negócios diversos, entre outros aspectos, implicam
a necessidade de uma gestão dos negócios e de uma conduta
institucional, legal e ética rigorosa por parte do sistema financeiro.

Mas é a particularidade mais especial dos bancos - a capacidade
de criar moeda - que é o ponto nevrálgico do sistema financeiro.
Em razão de poder utilizar os depósitos à vista para alavancar a
concessão de crédito a pessoas físicas e jurídicas, o banco tem a
condição de multiplicar a moeda em circulação e de ampliar a
concessão de financiamento muito acima do volume de capital
próprio, dos títulos próprios vendidos no mercado e dos recursos
disponíveis, nominalmente, na conta de depósitos à vista.

Em função dessas características apontadas, o sistema financeiro
é objeto de forte controle e regulação pelas autoridades
monetárias. Há uma série de leis, regras e normas que o setor
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deve seguir rigidamente, o que impõe uma gestão administrativa
e contábil com menor nível de liberdade do que em outros
segmentos. No Brasil, fora a fiscalização padrão da Receita Federal,
aprofundada por conta da CPMF, auditorias independentes
permanentes e exigências de prestações de contas, fiscalizações
e auditorias - contínuas ou intempestivas por parte do BC - fazem
parte da rotina bancária (Manual de Supervisão, 2006. Disponível
em: <www.bcb.gov.br>).

No que toca aos créditos, por exemplo, os bancos devem seguir
os limites de risco impostos pelo BC. Quanto mais arriscados forem
os empréstimos, maior é a exigência de capital próprio, com o
objetivo tanto de desestimular a concessão de créditos de alto
risco quanto para incentivar os bancos a adotarem um
comportamento prudente na análise de crédito (Relatórios de
Estabilidade Financeira, Diversos, 2002 a 2006. Disponível em:
<www.bcb.gov.br,>).

Todavia, a regulação não se dá apenas em nível nacional. O
conjunto das características intrínsecas ao setor tornou
imprescindível o controle sobre o sistema financeiro também em
plano internacional, especialmente após a flexibilização e liberação
do câmbio, da globalização, das novas facilidades de investir em
mercados internacionais e das grandes crises financeiras globais
de 1971/73, 1979/82, 1991/92 e 1997/98.

Como resposta a essas questões e problemas, instituições
internacionais, como o FMI e o BIS, estão estimulando,
recorrentemente, a implementação de medidas de comportamento
mais prudente pelo setor financeiro em todo o mundo. Os Acordos
I e II de Basiléia, deliberados pelo Comitê da Basiléia
(representantes dos BCs da França, Bélgica, Canadá, Alemanha,
Japão, Reino Unido, EUA, Luxemburgo, Itália, Espanha, Suíça,
Holanda e Suécia), são exemplos dos cuidados crescentes sobre
a saúde financeira mundial por meio do incentivo ao
estabelecimento de regras preventivas e mais rigorosas para
amenizar os riscos inerentes à atividade bancária (Princípios da
Basiléia. Disponível em: <www.bcb.gov.br> )
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Com a execução de sistemas de controle de riscos mais cautelosos,
o BC evita que a economia se acelere sobremaneira através da
oferta indiscriminada de crédito. Afinal, os bancos, como as
empresas em geral, também querem aproveitar a expansão
econômica e vender seu principal produto, que é o crédito.

O problema é que pode ocorrer, como já aconteceu diversas vezes
na história econômica, uma oferta de crédito sem a devida análise
de risco e cuidado sobre a capacidade de pagamento dos
respectivos devedores. Esses podem, em certas conjunturas,
perder a condição financeira de honrar seus compromissos. Se
esse processo alcança, simultaneamente, diversos segmentos
econômicos, a economia passa a ser ameaçada por uma crise
sistêmica, em função de uma tomada de crédito no passado
que se mostra, no presente, acima das condições concretas e
objetivas da realização de vendas de bens e serviços e de lucros
de muitas empresas.

A partir desses instrumentos de monitoramento, controle e
transparência, os BCs podem, de acordo com as especificidades
de suas respectivas economias e de seus mercados financeiros,
agir com maior eficácia e eficiência para executar suas estratégias
e atingir seus objetivos, procurando sempre estimular um sistema
de crédito mais dinâmico e, ao mesmo tempo, seguro. A idéia é
que a liberdade de se lançar inovações financeiras seja estimulada,
porém de forma sustentável.

Mas não é apenas aos BCs que interessa a fixação e difusão das
normas universais indicadas pelo Acordo da Basiléia. Com maior
acesso a informações sobre as operações e a contabilidade dos
bancos, os mercados de títulos financeiros podem premiar os mais
seguros e confiáveis, através da aceitação de juros menores, e
penalizar os com gestão mais temerária, através da cobrança de
remunerações mais altas. De forma análoga, ocorre o mesmo com
os acionistas dos bancos, pois os que conseguem aliar
transparência, prudência e lucratividade têm suas ações valorizadas
ao longo do tempo e se mantêm mais competitivos (Cartilha de
Governança Corporativa, 2002. Disponível em: <www.cvm.gov.br,>).
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Para cumprir as normas e regras impostas pela regulamentação
do BC, os bancos têm de, obrigatoriamente, contar com sistemas
de inteligência com forte conteúdo de tecnologia da informação
(Fiscalização - Relatório de 8 Anos, <www.bcb.gov.br>). O BC,
inclusive, exige que os sistemas computacionais dos bancos
atendam a uma série de requisitos de segurança, agilidade e
armanezamento de dados.

As análises de crédito também estão sendo mais rigorosas em
razão do maior controle e fiscalização do BC. Na busca de redução
da inadimplência, os bancos têm se valido de softwares que
possam combinar diversas variáveis para se calcular os riscos e a
as taxas de juros mais adequadas aos variados tipos de clientes e
mercado e de suas respectivas histórias. Além disso, usam
parceiros especializados para ajudar na gestão do risco, de tal
sorte que haja uma articulação entre os interesses dos bancos e
o cumprimento da regulamentação.

Portanto, é nesse cenário de risco e regulação das atividades
financeiras que devem ser estruturadas as parcerias, alianças
e inovações. O caminho na busca da redução dos custos e do
aumento da produtividade, eficiência e qualidade não é livre.
Há restrições normativas, legislativas e tributárias. Há o
comportamento do mercado e da concorrência. E há as
exigências dos clientes.
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Política Monetária e Gestão dos
Bancos
O sistema financeiro nacional ainda é sujeito a outros tipos de
regulação, tão ou mais importantes para sua gestão quanto o
controle institucional pelo BC (COSTA, 1999):

♦ da política monetária, através do uso da taxa de juros
básica da economia e de outros instrumentos, como
o nível de depósitos compulsórios e da tributação;

♦ da política financeira, através do direcionamento
obrigatório de parte dos depósitos à vista para
créditos com teto prefixado das taxas de juros para
determinadas áreas, como microcrédito, agricultura
e habitação.

Então, talvez mais do que em muitos outros segmentos
econômicos, a diferença entre custos e receitas é indeterminada
a priori. Antes de tudo, pela volatilidade da inflação, que pode
ser maior ou menor do que se esperava por ocasião das decisões
dos preços dos produtos e serviços bancários, especialmente
quando são prefixados, tanto na ponta da "venda" quanto na da
"compra de dinheiro".

Mas há ainda a influência exógena da taxa de juros básica da
economia, estabelecida pela política monetária, que também está
relacionada diretamente ao comportamento da inflação. Quando
há pressões inflacionárias, o padrão é que o BC eleve as taxas de
juros, fazendo com que os custos das captações novas para os
bancos se elevem, ocorrendo o movimento inverso quando há
pressões deflacionárias. Outra influência é a do câmbio, que
interfere nos custos das captações externas, tanto na hora de
transformar a moeda externa em nacional, quanto no movimento
inverso por ocasião do pagamento dos créditos.
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Como parte do crédito antigo concedido é baseada em novas
captações, essas podem ter custos maiores ou menores em
decorrência da trajetória ascendente ou descendente da taxa de
juros básica do câmbio. Como decorrência, podem ocorrer maiores
ou menores descasamentos entre os custos de "compra de dinheiro
novo" e "de venda de dinheiro velho" pelos bancos. Isso pode
resultar em maiores ou menores lucros para uma parcela ou até
mesmo para a totalidade dos bancos.

No caso de queda dos lucros, dependendo de sua magnitude,
pode elevar a desconfiança em relação à saúde financeira dos
bancos mais atingidos e, conseqüentemente, ao aumento de seus
custos de captação e à desvalorização de suas ações. Se esse
processo de descasamento entre as receitas dos ativos e os custos
das despesas com os passivos for muito acentuada e disseminada,
pode haver ameaças de risco sistêmico e de aprofundamento da
instabilidade econômica.

Portanto, como as políticas monetária e financeira moldam os
custos e as receitas dos bancos, elas influenciam diretamente
sua gestão. Todas as decisões de negócios, de estrutura de custos,
de investimentos, de oferta de produtos e de serviços dos bancos,
a exemplo das demais atividades empresariais, passam pelos
preços relativos, pela margem de lucro e pelo custo / benefício e
de oportunidade. Nos bancos, como há custos que não estão
sob seu controle em função da regulamentação e das referências
de juros fixadas pelo BC, a busca de redução de custos e a
elevação das receitas é mais acentuada nas áreas que detêm
maior soberania.

Em síntese, os bancos têm autonomia relativa para dominar o
custo administrativo, o portfólio de negócios e com quem deve
manter relações financeiras e comerciais. Mas o BC tem
autonomia, também relativa, para estabelecer as políticas
monetária e financeira, através da taxa de juros básica, dos níveis
dos depósitos compulsórios, de parte dos tributos financeiros, de
medidas de regulamentação etc.
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Então, os bancos não conseguem prever e controlar uma série de
custos importantes e de fatores que influenciam a dinâmica
econômica geral e a saúde financeira de seus clientes. O motivo é
que esses aspectos estão relacionados à evolução das políticas
pública e econômica, à estrutura tributária, ao nível de atividades
de setores econômicos específicos etc.

Além disso, os bancos, particularmente no Brasil, enfrentam uma
expressiva insegurança jurídica em função da lentidão e dos
conflitos nas interpretações da legislação nas diversas instâncias
e entre os juízes do sistema judiciário, por exemplo: a execução
das garantias dos devedores inadimplentes e a
constitucionalidade de certos impostos são permanentemente
cercadas por forte incerteza.

Assim, tanto para seguir a regulação do BC, quanto para se
manterem lucrativos, os bancos precisam utilizar avançados
instrumentos de gestão, como parcerias, alianças e inovações
tecnológicas e financeiras, visando, entre outros aspectos, a
redução dos custos, aumento do mercado, fidelidade dos clientes
e cálculo ponderado dos riscos embutidos em seus negócios. Para
isso, é fundamental a utilização intensa de tecnologia de
informação, através tanto de hardwares com grande capacidade
de armazenamento e velocidade no tratamento de dados quanto
de softwares que possam cruzar diversos dados e variáveis
econômico-financeiras. O pressuposto é que quanto menores os
custos fixos e operacionais e maiores os acertos nos cálculos dos
riscos e da rentabilidade líquida futura, maior é a probabilidade de
os bancos terem sucesso na expansão de seus negócios e lucros.

Para subsidiar as decisões dos negócios dos bancos, é preciso,
então, somar a capacidade de análise dos recursos humanos dos
departamentos afins à de outros agentes (parceiros) e à
disponibilidade de softwares possantes o suficiente para cruzar
informações e testar, rapidamente, as diversas hipóteses
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abordadas nos pareceres sobre os negócios. Qual o risco presente
e futuro dos clientes? Qual o risco presente e futuro dos setores
em que os clientes estão inseridos? Qual o impacto dos créditos
sobre a ponderação dos riscos dos ativos e, portanto, sobre o
capital próprio do banco para cumprir as exigências do BC? Essas
são algumas das questões básicas que sempre devem ser
respondidas pelas análises de crédito.

É neste quadro geral brevemente sintetizado que os bancos
trabalham e traçam suas estratégias. De um lado, a política
monetária e as regulamentações institucionais e legais balizam a
gestão administrativa e dos custos e receitas. Por outro lado, a
concorrência e a capacidade de demanda e de pagamento do
mercado limitam a liberdade dos bancos em fixarem os preços de
venda de seus créditos, produtos e serviços.

Por sua vez, a mobilidade dos parâmetros dos custos e das receitas
financeiras torna esse mercado extremamente volátil. Isso provoca
um conjunto de iniciativas por parte dos bancos para manter os
custos baixos e, ao mesmo tempo, a capacidade de concorrência.
Entre essas iniciativas destacam-se as parcerias, alianças e
inovações, inclusive para superar as limitações das competências
internas e de capitais para investimentos.

Dado esse conjunto de características do setor, o desafio é como
conciliar, no curto, médio e longo prazos, a maior lucratividade
possível. Alguns dos caminhos utilizados pelos bancos são os
examinados neste trabalho: parcerias, alianças e inovações com
os objetivos gerais de: a) cumprir a legislação; b) reduzir custos; c)
elevar a capilaridade; d) somar competências para tornar a gestão
mais eficiente e eficaz, desenvolver inovações e lançar novos
produtos e serviços; e) aumentar a capacidade de alavancagem
financeira; f) participar de projetos grupais de financiamento e de
estruturação de negócios mais sofisticados e de maior porte.
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Produtos e Serviços Financeiros
Nem os bancos nem os usuários bancários constituem-se uma
massa uniforme de empresas e pessoas. Ao contrário, os
segmentos sociais, os portes das empresas, os objetos dos
créditos, a liquidez das garantias são muito  distintas, sobretudo
para os grandes e médios bancos que trabalham com uma
multiplicidade de clientes. A exigência de capital próprio, a
estruturação das operações financeiras, a complexidade das
análises de risco e os custos em pessoal e investimentos em
tecnologia de informação e comunicação (TIC) são algumas
limitações e razões que impõem à grande maioria dos bancos se
especializarem em nichos de mercado.

Por conseguinte, uma das características do sistema financeiro é
que sua clientela é um retrato da sociedade nacional: ampla,
heterogênea e segmentada. Esses aspectos tomam uma dimensão
ainda maior quando se considera o cruzamento de produtos,
serviços e públicos-alvos. Por exemplo (FORTUNA, 2006):

♦ segmentos sociais e econômicos, como micro,
pequenas, médias e grandes empresas, assalariados,
autônomos, profissionais liberais, faixas etárias, baixa,
média e alta renda, pequenas, médias e grandes
famílias;

♦ crédito e financiamento, como capital de giro e
investimentos para empresas da indústria, agricultura
e serviços, desconto de títulos e duplicatas, automóvel,
habitação, crédito pessoal;

♦ investimentos e aplicações financeiras, como CDBs,
fundos de investimentos, poupança, ações;

♦ outros produtos, como seguros, previdência, cartões
de crédito, consórcios, títulos de capitalização;

♦ serviços, como contas correntes, depósitos e retirada
de recursos, transferência de recursos, pagamento e
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recebimento de boletos, taxas e impostos, débitos
automáticos, cofre, custódia, câmbio, assessoria
financeira, folhas de pagamento, cobranças.

Em suma, o setor se relaciona, permanente e recorrentemente,
com todos os segmentos econômicos e sociais e a imensa maioria
dos cidadãos. Como quase a totalidade das relações comerciais,
de consumo, de trabalho e da previdência e segurança social passa
pela intermediação e transferência cotidiana de valores
monetários, o conjunto dos usuários é toda a sociedade.

Esse variado e extenso arco de atuação significa que o dinamismo
da economia está relacionado diretamente à capacidade do
sistema financeiro e ao estado-da-arte tecnológica, entre outros
aspectos, de:

a) disponibilizar contas correntes;

b) transferir recursos monetários;

c) realizar empréstimos e pagamentos;

d) organizar e intermediar investimentos financeiros;

e) oferecer seguros e previdência privada (FORTUNA, 2006).

Credibilidade e funcionalidades do sistema
financeiro
Outra condição indispensável para o pleno funcionamento do
sistema financeiro é a credibilidade (KRUGMAN, 1999). O
descrédito de um sistema financeiro quebra a confiança na moeda
nacional, gera mais incerteza e limita o desenvolvimento econômico
e social. Quanto maior a confiança nos bancos, menores são os
custos financeiros das transações e maiores são as probabilidades
de a economia crescer com estabilidade. Se um sistema financeiro
fica sob suspeita pela sociedade, a tendência é de se transferir o
poder da moeda nacional para outro tipo de ativo ou moeda
internacional, minando a agilidade e flexibilidade dos circuitos de
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compra e venda de produtos e serviços e dos negócios em geral.
Essas são algumas das principais preocupações dos governos e
dos respectivos bancos centrais ao regularem o funcionamento,
a organização e as regras que o sistema financeiro deve respeitar
para manter suas atividades (ROBERTS, 2000).

Mas, além de contribuir com o processo de confiança na moeda,
o sistema financeiro deve ser organizado para ser funcional ao
desenvolvimento econômico. A formatação funcional dos bancos
varia conforme as regulações nacionais. No passado, países como
os EUA, a partir da crise de 1929, e o Brasil, após o estabelecimento
do regime militar, em 1964, estabeleciam que os agentes
financeiros fossem especializados em produtos e serviços, como
bancos comerciais e de investimentos, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários e poupança imobiliária. Já países como a
Alemanha e o Japão baseavam suas regulamentações na forma
de conglomerados financeiros, inclusive com as holdings podendo
deter fortes participações acionárias em empresas industriais
(TAVARES, 1976; CARVALHO et al., 2000; HOWELLS; BAIN, 2001).

Bancos universais e especializados
Contudo, a tendência internacional, desde os anos 80, de os
bancos se tornarem universais se impôs. Assim, os bancos centrais
nacionais mais importantes acabaram por sancionar o movimento
do mercado, criando regulamentações adequadas a agentes
financeiros que oferecem múltiplos e diversificados tipos de
crédito, de títulos e de produtos e serviços3.

O Brasil não escapou dessas tendências. Os grandes bancos
múltiplos brasileiros, com a experiência, os conhecimentos
adquiridos ao longo do tempo, a percepção da possibilidade de
lidar com atividades que possuem sinergia com sua atuação original
e o avanço tecnológico tornaram-se verdadeiros "balcões de
negócios" (COSTA , 1999). Atualmente, atendem a uma
diversificada e ampla gama de clientes e oferecem uma carteira

3No que toca às participações
dos bancos em empresas nos
setores industrial, agrícola e
de serviços, elas têm sido
aceitas desde que haja
restrições nas relações
financeiras entre elas,
particularmente na direção
dos bancos para as empresas
das quais são acionistas.
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integrada de produtos e serviços (FORTUNA, 2006). Os grandes
bancos também procuram, individualmente ou através de parcerias
e alianças, participar de praticamente todos os segmentos de
negócios financeiros e nichos da economia, por exemplo:

♦ Mesmo quando as empresas não financeiras buscam
financiamento direto junto aos investidores, os bancos
universais aproveitam sua expertise e sua capilaridade
para servirem como intermediários entre aquelas
empresas e o mercado, o que, inclusive, lhes permite
participar e lucrar com o processo sem elevar sua
alavancagem financeira, de acordo com as regras
prudenciais determinadas pelo BC e indicadas pelo
Acordo da Basiléia.

♦ Em relação ao crédito consignado, os bancos menores,
muitas vezes, através de correspondentes bancários,
conseguem funding com os grandes bancos, realizam
os empréstimos e, posteriormente, vendem suas
carteiras para eles, mas não necessariamente para
os mesmos que alavacaram os créditos.

Sem dúvida, exercer essa pluralidade de atividades de forma
eficiente e eficaz é um grande desafio para os grandes bancos de
varejo. Não é à toa que a complexidade da execução simultânea
de um conjunto de operações diferentes é uma das barreiras à
entrada no segmento dos grandes bancos universais.

Dessa forma, os bancos de médio e pequeno portes procuram
estabelecer suas competências e especializações nos nichos de
mercado que podem competir de forma rentável a médio e longo
prazos (COSTA, 1999). De uns anos para cá, há uma consciência
dos médios bancos de que não devem tentar fazer tudo o que os
grandes bancos fazem, mas concentrar-se naquelas atividades
que têm maior sinergia entre si e aproveitar o fato de que podem
dar um tratamento mais ágil e personalizado aos seus clientes.
Com mais razão ainda, os bancos pequenos têm se especializado
em poucas atividades.
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Para se inserirem de forma eficiente, eficaz e rentável nos
mercados-alvos, os bancos, independentemente do porte, estão
implementando estratégias baseadas no uso crescente de
parcerias, alianças e inovações. Com o objetivo de ilustrar a
enorme multiplicidade de atividades que os bancos universais
podem exercer, a lista a seguir apresenta uma amostra da
variedade da oferta de produtos e serviços (FORTUNA, 2006).

♦ Mantêm contas correntes para depósitos à vista,
captam depósitos a prazo, repassam recursos externos
e são intermediários na compensação de cheques.

♦ Recebem e realizam pagamentos de tarifas, impostos
e taxas de serviços públicos e de boletos de pessoas
jurídicas e físicas e de cartões de crédito, inclusive
através de débito automático.

♦ Realizam operações de crédito, através de leasing,
desconto de títulos, securitização de recibíveis e crédito
pessoal, direto ao consumidor e consignado etc.

♦ Fazem serviços de cobrança e de controle e execução
de folhas de pagamentos e vendem fianças e avais
bancários.

♦ Vendem seguros de vida, agrícolas, residenciais, de
unidades industriais, empresas, lucros cessantes e
planos abertos e fechados de previdência
complementar.

♦ Vendem CDBs, títulos públicos da dívida e externa e
de capitalização, debêntures, poupança etc.

♦ Financiam empreendimentos industriais, comerciais e
imobiliários, atividades agrícolas, setor público etc.

♦ Financiam exportações e importações, fazem
transferências internacionais e captam recursos
externos.



SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Parcerias, Alianças e Inovações

35

♦ Vendem consórcios de automóveis, motocicle tas,
caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas,
eletroeletrônicos, imóveis.

♦ Podem exercer o papel de investidores diretos em
empreendimentos industriais, agrícolas, comerciais e
de infra-estrutura, seja como acionistas minoritários
ou majoritários.

♦ Negociam, através de corretoras especializadas, à
vista ou no mercado de derivativos (mercados de
futuros, a termo, de opções e swaps), com ativos
próprios ou de terceiros: principalmente ações, câmbio,
moeda e commodities agrícolas e industrializadas.

♦ Podem ser proponentes, organizadores,
coordenadores e intermediários de negócios. Alguns
exemplos ajudam a deixar mais clara essa atividade
relacionada a finanças corporativas, essencial para o
desenvolvimento econômico:

i Project finance: Os bancos, em geral aliados a
alguns investidores potenciais, desenham um
investimento, na maioria dos casos de infra-
estrutura. Trabalhando como um consórcio,
contratam o projeto técnico preliminar e o
executivo, fazem o estudo de viabilidade jurídica
e econômico-financeira, organizam uma
sociedade de propósito específico para ser
responsável pela gestão do negócio e lançam
títulos para financiar o projeto. A remuneração
do financiamento deve ser próxima à taxa de
lucros média da economia e as garantias são
assentadas nas receitas futuras / fluxo de caixa
do empreendimento.

i Mercado de capitais: 1) Os bancos estruturam
e fazem o lançamento de títulos de dívida na
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forma de debêntures, notas promissórias,
commercial papers, eurobonds, securitização
de recebíveis etc; 2) estruturam e fazem o
lançamento de ações para abertura ou
aumento de capital, através da abertura de
capital ,  emissão de novas ações,  de
debêntures conversíveis em ações e de
oferta secundária de ações.

i Fusões, aquisições e reestruturação patrimonial:
Os bancos assessoram e estruturam processos
de fusões e aquisições, privatização, formação
de joint ventures, acordos de acionistas, cisões,
engenharias financeiras para processos de
reestruturação etc.

♦ Podem ser organizadores e administradores de fundos
de investimentos, definidos pela CVM como "uma
comunhão de recursos, constituída sob a forma de
condomínio, destinado à aplicação em títulos e valores
mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos
disponíveis no mercado financeiro e de capitais" (CVM,
Instrução 109. Disponível em: <www.cvm.gov.br>). De
acordo com a Associação Nacional de Bancos de
Investimentos (Anbid. Disponível em:
<www.anbid.com.br>), "um fundo de investimento é
um condomínio que reúne recursos de um conjunto
de investidores, com o objetivo de obter ganhos
financeiros a partir da aquisição de uma carteira de
títulos ou valores mobiliários". Os fundos têm
personalidade jurídica própria e é vetado o cruzamento
de seus ativos com os das instituições gestoras. Por
grandes blocos de tipos ativos, os principais fundos,
no Brasil, são os classificados como de Curto Prazo,
Referenciado DI, Renda Fixa, Previdência e Ações.
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i Para se ter uma idéia da importância desse
instrumento, em setembro de 2006, o
patrimônio líquido dos 4.925 fundos existentes,
com 10,8 milhões de cotistas, alcançava
R$817 bilhões no País (Anbid, outubro/2006),
enquanto o saldo de crédito do sistema
financeiro atingia, em junho de 2006 (BC),
R$638 bilhões no setor privado e R$21 bilhões
no setor público, totalizando R$659 bilhões.

i A imagem dos bancos gestores no mercado
exerce um papel crucial nas vendas dos Fundos,
pois os seus investidores buscam segurança,
rentabilidade e liquidez, acentuando,
dependendo do respectivo perfil da aplicação,
algum desses aspectos.

♦ Assumem a função de private banking, que se define,
segundo a Anbid, como "segmento das instituições
financeiras destinado a atender a clientes que
possuem uma disponibilidade mínima de
investimento definido por cada instituição, sendo que,
raramente, esse valor é inferior R$1 milhão. Para
atender à demanda desse tipo de cliente, as
instituições prestam serviços muito mais abrangentes
que os tradicionais serviços bancários e de crédito
prestados nas agências. São atendidos por
profissionais altamente capacitados (os gerentes de
relacionamento ou private bankers) a entender o
perfil e o objetivo patrimonial de cada cliente, sugerir
realocação de ativos financeiros e não financeiros,
fornecer informações que o auxiliem na tomada de
decisão, além de identificar as necessidades
relacionadas às questões legais e tributárias,
sucessão familiar e empresarial e, até mesmo, a
mercados mais especializados, como arte e
antigüidade, e encaminhá- los a profissionais
habilitados e especializados nessas questões."
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i Até o início da década de 2000, a maioria dos
grandes bancos não tinha instrumentos
apropriados mais consolidados para lidar com o
nicho de mercado dos private bankings, ao
contrário de alguns bancos especializados que
já nasceram com estratégias específicas para
esse público (COSTA, 1999). Contudo, os
grandes bancos, atualmente, reviram sua
postura e estão implementando estratégias
agressivas direcionadas a esse perfil de clientes,
inclusive com forte campanha de marketing.

♦ Prestador de serviços de custódia: Serve como guarda
de ativos, seja fisicamente seja por meio escritural,
cumprindo o papel de assegurar aos aplicadores
financeiros e investidores em geral que os ativos - por
exemplo, de fundos de pensão, de investimentos, de
derivativos, títulos em geral - sob sua guarda estão
seguros de riscos de fraudes e dolos de qualquer
natureza. Atualmente, os serviços de custódia
compreendem ainda a informação detalhada sobre
valor e riscos dos ativos, cálculos de indicadores risco
e do valor das cotas, emissão de relatórios
consolidados etc. O total de ativos custodiados em
setembro de 2006, segundo a Anbid, alcançava
1,37 trilhão de reais.

A "alternativa" das parcerias e alianças
A despeito do atraso no desenvolvimento e na aplicação de
inovações de gestão e tecnológicas na economia em geral,
algumas particularidades do Brasil reforçam a opção de parcerias,
as alianças e inovações pelo sistema financeiro, por exemplo
dimensões da população, especialmente da parcela de baixa
renda, cujos pequenos valores por operação muitas vezes não
compensam as despesas e a complexidade administrativa de
atendê-la diretamente. Como as tecnologias antiquadas, via de
regra, têm custos maiores (as transações eletrônicas significam
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entre 33% e 50% dos custos das transações com cheques, por
exemplo), o uso de inovações tecnológicas torna-se atrativo,
mesmo com o custo de mão-de-obra mais baixo que nos países
desenvolvidos  (BACEN, 2005).

A despeito de os custos de transação estarem sendo amenizados
com a TIC, o tamanho do território, das regiões metropolitanas e
da população, a heterogeneidade e segmentação social e o número
de municípios4 tornam as parcerias e alianças instrumentos
indispensáveis para os produtos e serviços bancários alcançarem
a população e as empresas que estão dispersas.

Assim, considerando essa enorme variedade de clientes e de
campos de atuação, os bancos estabelecem estratégias
diferenciadas de acordo com o que consideram mais de acordo
com seu porte e expertise. Para exercer todas essas atividades,
sobretudo num ambiente caracterizado mais ou menos, mas
permanentemente, pela incerteza, os bancos precisam utilizar
uma grande infra-estrutura física, tecnológica e de recursos
humanos. Além disso, não se pode esquecer o alto grau de
regulação sobre o sistema financeiro, que pressupõe o respeito
às normas e regras institucionais definidas pelo BC, em
consonância com o Acordo da Basiléia.

Portanto, apesar de lidar principalmente com o capital de terceiros,
há fortes barreiras à entrada no segmento dos bancos de fato
universais. Algumas das principais maneiras de os bancos, de
qualquer porte, responderem a esses desafios são através da
formatação de parcerias e alianças estratégicas, que amenizam,
pelo menos parcialmente, os investimentos em inovações
tecnológicas e de gestão, produto e marketing e infra-estrutura,
contribuindo para superar as limitações de capital (FDC/Núcleo
Serasa de Inovação em Serviços, 2006).

Nesse sentido, pode-se afirmar que os bancos, em geral, de todos
os portes, vêm implementando parcerias, alianças e inovações
para conseguirem executar um atendimento responsável, ético e
competente, pressupostos essenciais para maximizar sua
rentabilidade a médio e longo prazos.

4 5.561 municípios, sendo
que 1.382 têm até 5 mil
habitantes, 1.308 têm entre
5 mil e 10 mil habitantes,
1.384 têm entre 10 mil e 20
mil e 963 têm entre 20 mil e
50 mil, fora os bairros e
distritos longínquos e pobres
(IBGE, <www.ibge.gov.br>).
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A importância das alianças, redes, parcerias e outras formas de
colaboração interorganizacional não são percebidas apenas na
literatura, mas também nas estratégias realizadas pelas empresas
atualmente. É um movimento que se consolida como fruto do
aumento da competição e da incerteza, do ritmo do progresso
tecnológico e da aplicação da ciência ao processo produtivo que
marca o contexto da economia do aprendizado (JOHNSON ;
LUNDVALL, 2000). Esses elementos favorecem formas
organizacionais mais flexíveis, descentralizadas, e que consigam
se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente externo.

Hagerdoon (2002) apresenta evidências empíricas que mostram
a evolução dessa tendência organizacional. Analisando dados de
colaboração em P&D para setores industriais entre 1960 e 1998,
ele encontrou um claro padrão de crescimento em termos do
número de novas parcerias estabelecidas (que se intensificou a
partir de 1980). Além disto, essa base de dados indica que formas
mais flexíveis de cooperação (tais como redes e alianças
estratégicas) tornaram-se predominantes, em contraste com as
relações mais formais, como joint ventures.

A dinâmica atual da economia tem afetado diretamente o setor
financeiro. Mudanças têm causado crescentes demandas de
aumento de produtividade e melhoria nas condições competitivas
dos bancos, afetando áreas como participação no mercado,
competitividade, tecnologia e demanda do consumidor. Para
sobreviver a esses obstáculos, é necessário que os bancos se
adaptem e inovem com maior agilidade (FREI et al, 1998). O
propósito deste capítulo é investigar e coletar argumentos, dados
e casos no cenário internacional que nos ajudem a entender como
o setor financeiro enfrenta os desafios e a dinâmica da economia
atual. As alianças fazem parte de suas estratégias?

Entretanto, é importante ressaltar inicialmente a escassez de
estudos sobre a atividade inovativa no setor serviços, em especial
no setor financeiro. A literatura apresenta uma longa tradição em
estudos no setor industrial, negligenciando em grande medida o
setor serviços. Esse quadro tem mudado com a inclusão do setor
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em pesquisas quantitativas, como o CIS (Community Innovation
Survey) e com a condução de surveys específicos para o setor,
como o SIID-project5. Essas iniciativas refletem uma mudança de
postura na literatura econômica, que, até meados dos anos 80,
não considerava o setor serviços importante do ponto de vista de
geração de riqueza (aumento de produtividade) e dinâmica
inovativa. Barras (1986) foi o pioneiro nessa mudança de visão,
lançando as bases do estudo da inovação em serviços, ainda que
inicialmente o considerasse como um setor dependente ou
dominado pela indústria.

A falta de estudos é ainda maior quando se estreita o foco para o
setor financeiro. Frame e White (2002) realizaram um estudo
bibliográfico abrangente sobre estudos empíricos de inovação
financeira e concluíram que “uma característica marcante dessa
literatura é a relativa falta de estudos empíricos que testem
hipóteses ou realizem análises quantitativas da inovação
financeira.”

Citam também o estudo bibliográfico de Cohen (1995), o qual
encontrou 357 livros e artigos sobre o tema inovação em geral,
sendo que nenhum deles aborda os serviços financeiros. Essa
constatação reflete a dificuldade de medir a inovação nessa área.
Segundo Mulders e Hertog (2003), a situação se agrava dado que
nem as próprias instituições financeiras possuem uma clara
definição de inovação ou conseguem medi-la internamente.

A discussão aqui apresentada estrutura-se a partir de uma revisão
da literatura e de coleta de dados secundários. Este capítulo está
dividido em duas partes. Na primeira, serão apresentados
indicadores gerais da inovação em serviços financeiros, cuja
principal fonte é o CIS 3. A segunda parte dedica-se a realizar um
levantamento geral das principais tendências observadas no
cenário internacional, isto é, os principais drivers da inovação em
serviços financeiros. Um foco particular é dado às questões
referentes à colaboração no setor.

5Este foi um projeto conduzido
na Holanda com o objetivo de
desenvolver medidas para a
atividade inovativa no setor
serviços do país.
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Inovação no setor financeiro
Serão apresentados alguns indicadores de inovação no setor
financeiro, explorando particularmente os resultados do
3º Community Innovation Survey (CIS 3 daqui adiante)6 . Em
primeiro lugar, é importante apresentar o que se entende por
inovação financeira. Frame e White (2002) caracterizam-na de
acordo com quatro tipos:

i. novos produtos (ex.: empréstimos a taxas de juros
ajustáveis);

ii. novos serviços (ex.: Internet banking);

iii. novos processos de "produção" (ex.: eletronic record-
keeping for securities);

iv. novas formas organizacionais (ex.: bancos baseados
apenas na Internet).

Considerando que o processo é o verdadeiro produto do setor
serviços, a inovação no setor bancário refere-se muito mais ao
processo e às mudanças organizacionais do que aos novos
produtos (FAIRCHILD, 2003). De acordo com relatório publicado
pela Deloitte & Touche LLP (GENTLE; CONTRI, 2005), os produtos
desenvolvidos no setor financeiro oferecem pouco retorno aos
bancos e apresentam facilidade de imitação pelos concorrentes7.
Os consultores afirmam que a melhor estratégia para os bancos,
atualmente, é intensificar o investimento nas inovações em
processo e serviço para conseguirem se diferenciar e se destacar
no mercado. Mas os bancos não podem e nem devem deixar de
investir em inovação em produtos, pois, de acordo com os autores,
"as instituições financeiras com produtos antigos perderão
participação no mercado no longo prazo" (GENTLE; CONTRI, 2005,
p. 6). O relatório indica que os bancos devem encontrar uma
combinação ideal de inovação em produto, processo e serviços8 ,
para garantir a competitividade.

O CIS 39  (1998-2001), por sua vez, propõe medidas para a
atividade inovativa nos diversos setores da economia. Entre as

6 Devido à escassez de trabalhos
empíricos neste campo, estes
dados “constituem o melhor
material disponível” (MULDERS;
HERTOG,2003, p. 28)

7 O relatório cita que
especialistas do setor acreditam
que o último grande produto
inovador desenvolvido pelos
bancos foi o cartão de crédito,
desenvolvido em 1966 pelo
Barclays Bank. Outras
inovações, como o cartão de
débito, pagamentos eletrônicos,
entre outros, são meras
derivações do primeiro.
Reafirma-se a idéia de que
inovações em produto no setor
financeiro são raras.

8 O relatório considera como
inovação de produtos os novos
produtos efertados e
desenvolvidos pelo banco. Como
inovação em processos, é
considerado o jeito de trabalhar,
ou seja, como fazer, fazer melhor,
mais rápido e mais barato. Já a
inovação nos serviços
financeiros são os que
abrangem os consumidores. Isto
é, a empresa utiliza o
conhecimento das preferências
do consumidor e desenvolve
maneiras de entregar melhor os
serviços.

9 O CIS 3 é um survery realizado
em todos os países
pertencentes à União Européia,
além da Islândia e da Noruega,
com o objetivo de avançar no
entendimento do processo
inovativo e de seu impacto na
economia (em termos de
emprego, produtividade, padrões
de comércio, crascimento, entre
outros).
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quase 458 mil empresas com mais de 10 empregados existentes
na União Européia em 2000, a pesquisa revela que cerca de
44% apresentaram alguma atividade inovativa no período
estudado, sendo 23% inovadoras em produtos e em processos,
10% apenas em produtos, 7% apenas em processos e 3%
abandonaram a atividade inovativa. Há, entretanto, diferenças
setoriais significativas.

As tabelas a seguir apresentam as diferenças entre a indústria e
os serviços:

 TABELA1
Tipologia dos inovadores, indústria, EU, 1998-2000

Empresas com atividades de inovação

Total

Inovadoras bem-sucedidas

Inovadoras de produtos, apenas

279

Número de
empresas
(milhares)

130

122

27

24

71

8

149

100

47

44

10

8

25

3

53

Inovadoras de processos, apenas

Inovadoras de produtos e processos
Empresas com atividades de inovação em
curso e/ou abandonadas, apenas

Empresas sem atividades de inovação

Proporção do
número total de
empresas (%)

Fonte: Eurostat, NewCronos (theme/innovation_cis3)

 TABELA 2
Tipologia dos inovadores, serviços, EU, 1998-2000

Empresas com atividades de inovação

Total

Inovadoras bem-sucedidas

Inovadoras de produtos, apenas

178

Número de
empresas
(milhares)

71

64

20

9

35

7

107

100

40

36

11

5

20

4

60

Inovadoras de processos, apenas

Inovadoras de produtos e processos
Empresas com atividades de inovação em
curso e/ou abandonadas, apenas

Empresas sem atividades de inovação

Proporção do
número total de
empresas (%)

Fonte: Eurostat, NewCronos (theme/innovation_cis3)
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Deve-se notar que os serviços apresentam uma média menor que
a indústria em termos gerais (40% de empresas inovadoras contra
47%)10. Analisando os serviços financeiros separadamente
(financial intermediation), observa-se um maior número de
empresas inovadoras (58%), se comparado ao subgrupo serviços
ou à média geral. Esse dado ajuda a desmistificar a idéia de que
os serviços, notadamente o setor financeiro, não são criadores
de inovação.

A tabela a seguir investiga quais foram as principais fontes para a
inovação de acordo com grupos. Para as empresas com alguma
atividade inovativa no período estudado, tanto na indústria quanto
em serviços, as fontes internas (a própria em presa) parecem ser
as mais im por tantes (37% e 40% respectivamente), seguida dos
consumidores e clientes (27 e 31%) e fornecedores de equipamento,
de software, de materiais e de componentes (19% e 20%). Para o
setor financeiro em específico, além das fontes internas à empresa
(34%), mostraram-se impor tantes os clientes e consumidores (24%),
os fornecedores de equipamentos, materiais, componentes e
software, bem como os competidores (17%).

Em termos de cooperação11, as empresas de serviços apresentam
uma média maior que as industriais (22% contra 17%). Destacando

10 Essa constatação deve ser
tomada com cautela, todavia,
porque  há diferenças
importantes no método de
coleta dos dados. Primeiro,
nem todos os setores
pertencentes ao subgrupo
serviços foram incluídos
(restaurantes e hotéis, por
exemplo, não estão na
amostra). Segundo, porque a
escolha de empresas com
mais de dez empregados
significa um viés negativo
para os serviços, que é
dominado por pequenas e
médias empresas. Além do
mais, serviço é um grupo
extremamente heterogêneo,
formado por um conglomerado
de atividades que vão desde os
serviços financeiros até o
atendimento à saúde e o
comércio.

11 Uma pequena nota: no
âmbito do CIS3, cooperação é
entendida como a
participação efetiva em P&D
conjunto e outros projetos de
inovação com terceiros,
sejam empresas ou
organizações não comerciais.

 TABELA 4
Proporção de empresas com atividades de inovação envolvidas

em cooperação para inovações, EU, 1998-2000 (%)

Indúst r iaIndúst r iaIndúst r iaIndúst r iaIndúst r ia
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Mineração e extração (C)

19

17

13

17

35

Fonte: Eurostat, NewCronos (theme/innovation_cis3)

Manufatura (D)

Eletricidade, gás e água (E)

Serv içosServ içosServ içosServ içosServ iços

Comércio atacadista e de comissões (51)
22

16

15

21

Transportes e comunicações (I)

Intermediação financeira (J)

34
Atividades de computação, P&D, atividades de engenharia e
consultoria, teste e análise (72, 73, 74, 2, 74.3)

Fonte: Eurostat, NewCronos (theme/innovation_cis3)
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os serviços nos vários subgrupos de atividades, observa-se que as
firmas do setor financeiro apresentam uma forte tendência a
cooperar (21%), que é uma média ligeiramente inferior à dos serviços,
mas superior à medida total (de todos os setores da economia).

Em suma, as evidências organizadas pelo CIS 3 mostram não
apenas que o setor financeiro

é um setor dinâmico em termos de criação de inovações, mas
também que depende, em grande medida, de atividades de
parceria e cooperação tecnológica para inovar.

Tendências gerais da inovação em
produtos e serviços financeiros
Tendo visto o que é inovação em serviços financeiros e algumas
formas de medi-la, essa seção pretende ir além, investigando suas
principais forças motrizes e formas organizacionais características.
Entre os drivers da inovação no setor financeiro, Mulders e Hertog
(2003) destacam três: desregulação, mudanças na relação
produtor-usuário e desenvolvimentos em Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC)12. A desregulação que marcou o mercado
financeiro nos anos 90 levou a uma ampla reestruturação do setor,
de forma a causar intensa concentração por meio de uma série
de aquisições, fusões e privatizações. Tal fato ocasionou o
aumento da competição do setor e, conseqüentemente, a
diversificação de atividades e produtos. Ou seja, a nova regulação
e legislação impactaram não apenas as formas de organização
dos bancos, mas também a sua atividade inovativa.

O setor financeiro nos EUA, por exemplo, pode ser apontado como
um exemplo que correlaciona inovação e regulação. Como
salientado por White (2002, p.1):

O setor de serviços financeiros americano está enfrentando
um período dinâmico de inovações. Essas mudanças são
incentivadas pelo desenvolvimento rápido de duas tecnologias

12 Estas seriam as forças
motrizes externas de acordo
com a argumentação desses
autores. Eles discutem
também forças internas,
específicas a cada
organização, mas que não
serão discutidas aqui por
estarem além do âmbito deste
trabalho.
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- processamento de dados e telecomunicações - que são o
centro dos serviços financeiros. O setor financeiro também é
um dos setores mais regulados na economia norte-americana
- apesar das duas décadas de ampla desregulamentação (...)
Ademais, a pesada camada de regulação governamental nos
serviços financeiros tem certamente influenciado o andamento
das inovações financeiras, sendo também influenciada por elas.

 No que se refere à relação produtor-usuário, observaram-se
algumas tendências marcantes: aumento da demanda do
consumidor, segmentação, customização de produtos e serviços,
elevação do poder de escolha13. Essas mudanças ocorreram no
sentido de intensificar a relação entre o banco e o cliente e assim
o padrão de exigência pelos serviços, apesar da redução nas
relações face a face e nos contatos pessoais - hoje predominam
os serviços automatizados e do tipo self-service. Este é um ponto
fundamental, dada a característica sui generis da inovação em
serviços de dependência da interação com o cliente.

Por fim, os desenvolvimentos em TIC ocasionaram o surgimento
de novos canais de distribuição de tecnologia, maior transparência
no setor, redução das barreiras à entrada, além da possibilidade
de acesso constante ao sistema bancário (7 dias por semana, 24
horas por dia), de atendimento self-service e de um melhor
gerenciamento das relações com os clientes.

Frame e White (2002) afirmam que as condições externas que
influenciam a atividade inovativa do setor são as tecnologias
dominantes (particularmente TIC), a regulação, as condições
macroeconômicas e os impostos. Entre os novos elementos
propostos, as condições macroeconômicas revelam-se um fator
importante determinando o ritmo da atividade inovativa. Os autores
argumentam que condições instáveis na economia levam ao
aumento da incerteza no sistema e, conseqüentemente, dos riscos
associados às transações financeiras. Como resultado, fomentam
a criação de inovações que visem contornar tais adversidades. Já
em relação aos impostos, a idéia é que, quanto mais elevados
estes forem, maiores os incentivos à inovação, já que os agentes

13 O cliente tem atualmente
mais informação e liberdade
para escolher sua instituição
financeira.
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envolvidos estarão em busca de reduzir ao máximo possível a
quantia paga ao governo. Entretanto, se os outros argumentos
parecem razoáveis, este último é controverso e merece uma
investigação mais detalhada14.

A importância e o papel da
cooperação entre bancos e outras
instituições
Para os objetivos deste texto, contudo, o crucial é o argumento
referente às tecnologias de informação e comunicação. Não
apenas porque os bancos são considerados o setor líder em
adoção de TIC15, mas também porque sua aplicação depende em
grande medida da interação entre produtor-usuário, isto é, das
parcerias que as instituições financeiras estabelecem com seus
fornecedores. Conforme colocam Mulders e Hertog (2003, p. 20):

Clientes, fornecedores de tecnologia e instituições públicas
também contribuem para novas idéias e inovações. Em geral,
pode- se dizer que o sistema financeiro é um setor muito fechado
se for considerada a cooperação com terceiros e, em especial,
com instituições públicas (de ensino). Institutos de Pesquisa
Pública não são desconhecidos dos bancos, mas, ao mesmo
tempo, eles não insistem na cooperação.

Aparentemente eles não suprem os conhecimentos requeridos
pelos bancos. Entretanto, isso varia de acordo com o tipo de
inovação. Por exemplo, alguns bancos envolvem institutos
(semi)-governamentais no desenvolvimento de inovações mais
sustentáveis (...) A cooperação com fornecedores de tecnologia
parece ser mais desenvolvida. Isso ocorre de diversas maneiras:
i) fornecedores oferecem aos bancos sistemas com padrões
ou tecnologias que, geralmente, precisam ser ajustadas para
aplicações mais concretas e/ou idéia de negócio; ii) os bancos

14 Essa investigação está além
do objetivo desse texto.

15 Gasta cerca da metade dos
recursos investidos em
sistemas e equipe de TIC.



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

52

pagam os fornecedores para desenvolver uma solução
(customizada) para um problema específico; iii) os bancos
entram em alianças para desenvolver novos serviços. Além do
que, quando os bancos estão investigando novas aplicações
ou possibilidades tecnológicas, alianças com fornecedores de
tecnologia são a forma de cooperação mais comum e bem-
sucedida.

Ou seja, é no campo do desenvolvimento e aplicação de TIC que
as formas de cooperação no setor financeiro parecem ser mais
relevantes e freqüentes. Embora esses estudos tenham um foco
no ambiente europeu (especificamente a Holanda, no caso de
Mulders e Hertog), alguns dos argumentos parecem válidos para
o caso brasileiro. Por exemplo, a pesquisa de Fucidji (2003), que
investigou a automação bancária no Brasil, constatou que, na
atual fase de automação (a qual teve início na última década),
os sistemas de informação são muito pesados e complexos, de
forma que justificam os vultuosos investimentos em gestão da
informação e reforçam a interação entre usuário e produtor16.

Em relação à cooperação, Faerman et al (2001) apresentam
quatro fatores interligados que podem incentivar ou inibir a
cooperação entre os bancos. São eles: disposição para
cooperar; obstáculos e incentivos existentes; liderança; e o
número e a variedade de atores envolvidos na parceria. Segundo
os autores, as cooperações podem ser favorecidas ou
desfavorecidas pelas experiências pessoais e institucionais.
Variáveis como confiança e comportamento são citadas pelos
autores como incentivos à formação de alianças e parcerias,
bem como o contrário pode ser responsável pelo receio de
acerto entre os atores.

Outro fator  levantado pelos autores é a existência de
obstáculos e incentivos que influenciem o desenvolvimento
do projeto cooperado. Isto é, problemas/vantagens que podem
atrapalhar/ auxiliar a "pré-disposição" dos parceiros em
cooperar,  por exemplo,  restr ição econômica,  questões
tecnológicas e conexões sociais.

16 Para se ter uma idéia, os
bancos no Brasil gastaram R$
3,54 milhões em TIC apenas
no ano de 2002. Dados
apresentados no relatório da
Finep assim como dados
apresentados na página da
Febraban apontam para o
aumento de investimentos
dos bancos na área de
automação bancária.



SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Parcerias, Alianças e Inovações

53

É importante ressaltar que, enquanto o primeiro fator é uma
questão estrutural, esse segundo item é descoberto, geralmente,
durante a vigência da parceria.

A liderança, por sua vez, está diretamente ligada aos dois fatores
apresentados, uma vez que são os dirigentes que decidem a
disposição da instituição em formar alianças com outras instituições
e em que nível os obstáculos e incentivos influenciarão no
desenvolvimento do projeto. Os autores expõem ainda que tanto
a reputação quanto a maneira de gerenciamento das parcerias
pelos dirigentes são importantes para o sucesso/fracasso da
parceria. De acordo com Faerman et al (2001, p. 377):

Estudos de caso de cooperações bem-sucedidas apresentam
líderes gerenciando ativamente o processo cooperativo,
particularmente nos estágios iniciais e durante os momentos
problemáticos. Estudos também mostram que cooperações
fracassadas apresentam líderes agindo com pequenos
interesses ou participando de brigas políticas.

E, por fim, os autores explicam que o número e a variedade de
atores envolvidos em uma parceria são determinantes para o
seu sucesso/fracasso, pois afetam a dinâmica do grupo e o custo
de deslocamento para acordos. A homogeneidade dos
participantes e a equipe enxuta são fatores que influenciam
positivamente no sucesso das parcerias, entretanto, equipes
muito diversificadas e grandes tendem a ser um obstáculo para
o bom andamento do projeto. A diversidade e o número maior
de pessoas também podem ser pontos positivos, dada a
quantidade de opções e visões a serem discutidas. Mas os
autores enfatizam que essa vantagem depende do grau de
heterogeneidade existente entre os participantes. Alertam,
portanto, que os gerentes dessas parcerias precisam de um
cuidado especial na determinação da equipe de trabalho.

Uma conclusão interessante em relação às inovações no setor na
área de redes apresentada por Frame and White (2002, p. 11) é:
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...nem a literatura sobre inovações como um todo e nem a
literatura sobre  inovação  financeira apresentam de forma
satisfatória como os efeitos externalizados pelas redes
(ROHLFS, 1974) influenciam o tipo e a velocidade das
inovações. Com as redes, os benefícios aos colaboradores
aumentam à medida que mais membros juntam-se ao grupo.
Além do que, economia de escala e compatibilidade entre os
participantes são normalmente importantes características das
redes. As implicações para a inovação estão obscuras, mas
são potencialmente importantes. Inovações incrementais, a
partir da compatibilidade da rede, são claramente possíveis.
Mas o problema de escala para a criação de novas redes pode
desencorajar inovações tão “grandes”.

Em termos de tendência, um importante estudo a ser considerado
foi realizado pela IBM Consulting Service (2005). De acordo com
esse relatório (p.1):

Uma das forças que compõem esse mercado revela que o futuro
exigirá extrema eficiência e excelência operacional de todos
os bancos, enquanto a liderança será conquistada pelas
instituições mais inclinadas a adotar a inovação em produtos,
serviços e processos, antecipando-se e atendendo às
necessidades dos clientes. Por fim, para colocar em prática
essas prioridades, os bancos precisam se concentrar em sua
força principal - as atividades nas quais são excelentes - e
formar parcerias com os melhores especialistas do setor para
as demais iniciativas: obter mais fazendo menos.

A partir dos dados e autores apresentados, é possível afirmar que
as alianças não são estratégias adotadas apenas pela indústria
no cenário mundial. Os bancos também necessitam formar
parcerias para sobreviverem no mercado. Assim, com a
preocupação com a intensa dinâmica da economia, como o
aumento da exigência do cliente, e com o acirramento da
competição, os bancos buscam cada vez mais soluções que
facilitem o seu processo, agradem seus clientes e,
conseqüentemente, mantenham-nos no mercado.
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O contexto atual é marcado por um processo intensivo em P&D,
pela aceleração da competição por meio de inovações em produtos
e serviços e pela intensificação do avanço das tecnologias da
informação, entre outros. Esse processo de transformação pode
ser detectado em diferentes setores da economia - tradicionais
ou não; setores industriais ou prestadores de serviços - e contribui
para inovações (radicais e incrementais), inovações de produtos /
serviços e processos, e também para a reestruturação das
empresas e de suas relações com o mercado.

Em conseqüência, percebe-se maior dinamismo dos mercados e
os ciclos dos produtos encurtaram-se de maneira marcante. Há,
nesse sentido, uma necessidade de flexibilidade crescente e lead
time reduzido. Portanto, novas formas de organização da
produção, que priorizam estrutura horizontal de informação,
descentralização da produção ou modularização, e novas formas
de organização do trabalho, que permitem maior autonomia,
polivalência e distribuição da inteligência, fizeram-se presentes.

No campo organizacional, esse novo contexto representou grandes
desafios para as empresas e sua antiga forma de organização -
marcada pelo fordismo, pela especialização, divisão do trabalho e
separação entre concepção, execução e controle da produção.
Apresenta-se a necessidade de adaptação do processo produtivo
às freqüentes mudanças nas quantidades, mix e desenho de
produtos. Desse modo, diminuem-se, substancialmente, as
vantagens da coordenação hierárquica. Conseqüentemente,
cresce a importância das redes de firmas, consubstanciando-se
em forma intermediária de coordenação entre a firma verticalizada
e o mercado atomizado, conforme apontado por Tigre (1998).

Uma recente pesquisa sobre tendências no setor financeiro
mundial, desenvolvida pela IBM (Institute for Business Value),
constatou que os bancos líderes otimizarão seu desempenho ao
se transformarem em empresas especializadas, administrando
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internamente apenas componentes de negócios estratégicos e
diferenciadores e formando parcerias com os melhores
especialistas do setor para as atividades que não trazem vantagem
competitiva. (HEDLEY et al, p. 2)

A literatura especializada (POWELL, 1998; GULATI et al, 1999)
também demonstra que as firmas continuam utilizando as
estratégias de cooperação. A formação de redes, particularmente
a formação de alianças estratégicas, tem apresentado
crescimento. Alianças estratégicas tornaram-se uma das
estratégias mais comuns adotadas pelas firmas, segundo Gulati
(1998). Schifrin, citado por Rond e Bouchikhi (2004), afirma que
o número de novas alianças criadas a cada ano excede 10.000.
Pesquisas também demonstram que boa parte das alianças cria
valor, justificando sua utilização por parte das organizações (ANAND;
KHANNA, 2000).

Acompanhando essa tendência, a literatura sobre o tema é vasta.
Em uma breve análise nos principais jornais e revistas
especializadas nos últimos 20 anos, podem-se encontrar inúmeros
papers e pesquisas sobre o tema. Os recortes analisados são
diferenciados, tendo em vista as diferentes bases teóricas
utilizadas. Muitos autores baseiam-se na teoria dos custos de
transação, ou na teoria evolucionária, outros em correntes como
resource-based-view, knowledge-based view ou ainda relational
view, entre outras tantas. Para cada recorte teórico são utilizados
approachs variados, que contemplam conceitos, motivações,
razões para o término ou fracasso da parceria etc, em uma
perspectiva diferenciada.

Entretanto, embora muitas pesquisas na área possam ser
encontradas, elas têm convergido para temas relacionados aos
desenhos das parcerias, sua forma de regulação e sua performance.
Um tema que ainda tem despertado pouca atenção refere-se aos
processos e evolução das parcerias (ROND; BOUCHIKHI, 2004). É
preciso investigar como a gestão dessas parcerias se diferencia e
como pode contribuir para o sucesso destas.
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Particularmente em relação ao setor financeiro brasileiro, ainda
há muito o que ser investigado. Como se sabe, o setor como um
todo é alvo de poucas pesquisas, tendo em vista a dificuldade
de informações e dados tanto primários quanto secundários. No
que se refere especificamente às redes e parcerias, pouco se
sabe sobre motivos, parceiros preferenciais, causas de
rompimentos etc.

Este capítulo faz parte de um projeto de pesquisa que visa mapear
a formação de redes das firmas no setor financeiro. O capítulo
tem por intenção discutir elementos conceituais básicos na busca
do entendimento desse mapa. Nesse sentido, ele apresenta
algumas correntes teóricas e seus principais elementos
constituintes, uma vez que elas dão suporte ao entendimento de
redes e do comportamento das firmas nesse contexto. Para o
estudo em questão, optou-se pelos marcos teóricos da teoria
evolucionária e da teoria dos custos de transação. O objetivo é
aplicar importantes conceitos que formam os alicerces dessas
escolas para as configurações em rede.

No que se refere à teoria evolucionária, os elementos centrais
dizem respeito às rotinas e competências, como fonte de
vantagens competitivas, e à preocupação com a questão do
aprendizado e conhecimento. Para os entrevistados, a união de
competências constitui-se também um aspecto primordial para a
formação de parcerias. Salienta-se a importância do entendimento
dessas variáveis, uma vez que elas marcam a leitura de redes,
como será visto nos aspectos teóricos do texto, assim como nas
entrevistas com executivos do setor aqui relatadas. Além disso,
apresentam- se também algumas críticas e visões complementares
a essa corrente teórica, como knowledge-based view, dynamic
capabilities e resource-based view.

Em relação à segunda escola - teoria dos custos de transação-,
chama-se atenção para a variável confiança, item apresentado
pelos respondentes desta pesquisa como central para a formação
de parcerias. Outro ponto importante refere-se aos custos de



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

60

transação, que apareceu em nossas entrevistas como uma das
causas para o estabelecimento de acordos cooperativos. No caso
dessa teoria optou-se por acrescentar uma importante crítica à
escola realizada pela corrente conhecida como relational view.

As firmas constituem-se uma importante fonte de conhecimento.
Mas, segundo a teoria evolucionária, inovação é entendida como
um processo interativo, que envolve firmas, fornecedores,
consumidores, instituições de pesquisa, governo, universidades
etc. O conhecimento, portanto, embora presente nas rotinas das
firmas, é fruto de um processo coletivo. É com base nessa troca
de conhecimento entre instituições que as redes são explicadas
(GIURI; HAGERDONN; MARIANI, 2002). Firmas que pretendam ser
inovadoras precisam tomar parte em parcerias formais e/ ou
informais, visando compartilhar suas habilidades.

Uma rede pode ser definida em termos de suas conexões,
interações e trocas de conhecimento e informação. O
conhecimento está incorporado nos indivíduos e em suas
organizações e, portanto, os agentes e os nódulos de interação
entre eles podem representar a rede. (CIMOLI, 2002)
Diferentemente das relações de cooperação entre duas
empresas, as redes são formadas por relações entre várias
empresas, sejam elas do mesmo setor ou situadas ao longo de
uma cadeia produtiva. O conceito de rede é abrangente, uma
vez que inclui não apenas empresas, mas, também, atores, como
universidades, centros tecnológicos, instituições financeiras e
governo (BALESTRO et al, 2004).

O conceito utilizado na pesquisa qualitativa realizada ao longo do
projeto foi "redes inter-organizacionais são arranjos estratégicos
que englobam firmas ou instituições com o objetivo de, em
conjunto, compartilhar, desenvolver ou ofertar novos produtos,
tecnologias ou serviços."

No entanto, os entrevistados revelaram que, na prática, o conceito
de redes se confunde com o conceito de alianças estratégicas.
Eles são entendidos como similares. De certo modo, como será
visto a seguir, a literatura autoriza a utilização desses conceitos
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de forma interdependente, confirmando em alguns aspectos a
percepção dos respondentes.

Gulati (1999, p. 397) afirma que:

Uma aliança estratégica é usualmente definida como um acordo
de cooperação entre duas firmas iniciado voluntariamente,
envolvendo troca, compartilhamento ou co-desenvolvimento,
e podem ser incluídas contribuições de parceiros de capital,
tecnologia ou de recursos específicos.

Ainda segundo o autor (1998), as alianças podem ocorrer como
resultado de um variado conjunto de motivos e objetivos; podem
adquirir diferentes formas que cortam os limites horizontais e
verticais dos relacionamentos da firma.

Ring and Van de Ven (1994) inclui parcerias, joint ventures,
consórcios de pesquisas e outras formas de configurações em
rede como relações inter-organizacionais ou redes de alianças
estratégicas.

Segundo Gulati (1998, p. 295):

...apesar de as alianças estratégicas focarem apenas uma troca
dentro do conjunto, os precursores-chave, os processos e a
renda, associados a cada uma delas podem ser definidos e
formatados pelas redes sociais em que as empresas estão
“embebidas”.

Pode-se, então, entender alianças como um arranjo que se insere
no espaço das redes. A partir de seu espectro de relacionamentos,
as firmas podem desenvolver parcerias como as alianças.

Gulati e Gargiulo (1999, p. 1441) reforçam as inter-relações entre
redes e alianças. Para eles:

As redes inter-organizacionais são oriundas dos produtos
alcançados através das ações organizacionais, em que novas
alianças são progressivamente inseridas na mesma rede que
formatou as decisões organizacionais para formar aquelas
alianças.
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Com base nessas contribuições, o trabalho aqui desenvolvido será
baseado na literatura especializada, que versa sobre redes e
alianças. Conforme Gulati (1998):

Desenvolverei uma perspectiva sobre rede social com base nas
questões associadas a alianças estratégicas, indo além do nível
micro para a rede na qual as alianças estão inseridas.

Em suma, esta pesquisa adotou a terminologia dos respondentes
e usa como sinônimos os termos parcerias e alianças. Baseados
na literatura, entende-se que esses dois conceitos incluem-se no
âmbito das redes, que envolvem um conjunto mais amplo de
parceiros, como definido por Balestro et al (2004).
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Principais Visões
Teóricas de Parcerias,
Alianças e Inovações

Rosiléia Milagres
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Neste capítulo, serão apresentadas duas escolas que discutem a
questão das redes: a Teoria Evolucionária e a Teoria dos Custos
de Transação.

Na primeira escola (Teoria Evolucionária), os elementos centrais
são as rotinas, as competências, o aprendizado e o conhecimento.
A segunda escola (Teoria dos Custos de Transação), por sua vez,
destaca a preocupação com a redução dos custos de transação
que as parcerias possibilitam.

Além disso, serão expostas algumas críticas e visões
complementares a essas correntes teóricas. Para a Teoria
Evolucionária, que tem o aprendizado como uma das questões
básicas, serão apresentadas as contribuições das visões
conhecidas como knowledge-based view, dynamic capabilities e
resource-based view. No caso da Teoria dos Custos de Transação
optou-se por acrescentar a crítica realizada pela corrente conhecida
como relational view.

O objetivo deste capítulo é utilizar os conceitos dessas escolas
para entender mais profundamente as configurações das redes e
contextualizar, teoricamente, a pesquisa como um todo.

A Teoria Evolucionária
O centro da análise dos autores evolucionários apóia-se no princípio
de que o sistema capitalista é marcado por desequilíbrios
dinâmicos, como efeito do processo da concorrência em busca
de lucros e de participação no mercado. Esses autores apontam
a tecnologia como peça-chave nesse processo, em linha com as
concepções schumpeterianas17. A inovação tecnológica é vista
como fruto das decisões das empresas, condicionadas pelo
aparato político-institucional e pelas expectativas em relação à
direção e intensidade da competição.

17 Joseph Alois Schumpeter
(1883 - 1950), economista
austríaco, deu importante
contribuição à teoria do
desenvolvimento capitalista,
particularmente à teoria dos
Ciclos Econômicos. Segundo
o autor, as inovações
tecnológicas introduzidas
pelos empresários pioneiros
são estímulos para o início de
um novo ciclo. Algumas das
obras mais importantes de
Schumpeter: Teoria do
Desenvolvimento Econômico;
Ciclos Econômicos e
Capitalismo; Capitalismo,
Socialismo e Democracia.
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Afirmam que as empresas estão inseridas em um ambiente
sistêmico caracterizado por constantes mudanças. Os
evolucionários trabalham com a noção de que as estruturas de
mercado são dinâmicas18, uma vez que são formadas e
modificadas pela ação dos demais agentes presentes no mercado
(NELSON; WINTER, 1982; FREEMAN; SOETE, 1997; DOSI, 1984).

Além disso, consideram como elementos importantes desse
ambiente a natureza cumulativa e tácita do processo. Afirmam,
dessa forma, a importância da história para o entendimento dos
percursos adotados pelas firmas e discutem a natureza
irreversível da tecnologia. As opções atuais das firmas, entre elas
as ligadas às capacidades tecnológicas19, irão determinar seu
comportamento futuro.

A questão central é explicar as diferenças entre as firmas em
termos de suas características, capacidades e performance. Para
tanto, apóiam-se em três elementos: a racionalidade limitada dos
agentes20; o foco nos procedimentos para solução de problemas
e de aprendizado; e a ênfase no contexto e nos aspectos ligados
à path dependency21.

As inovações são motivadas por oportunidades de mercado e pela
possibilidade de ganho extraordinário. Representam uma ruptura
com o passado, uma vez que levam a uma constante
reestruturação dos mercados e de setores e à criação de
assimetrias entre os agentes.

Para esse conjunto de autores, a firma não se restringe a um
conjunto de respostas às dificuldades relacionadas à informação,
mas a um depósito de conhecimento (FRANSMAN, 1998). Essa
análise parte do excesso de informação frente à capacidade de
processamento dos indivíduos. A capacidade humana envolvida
na solução de problemas complexos é limitada em termos de
habilidades, conhecimento e tempo. Em conseqüência, o
aprendizado organizacional é path dependent, ou seja, o
aprendizado/conhecimento já adquirido influencia as
possibilidades futuras.

18 Em clara contraposição, por
exemplo, aos conceitos da
escola da Organização
Industrial na qual Porter se
insere.

19 Essas capacidades são
únicas e originárias da
combinação de múltiplos
fatores de natureza formal e
informal. A base de
conhecimentos construída é,
por isso, de difíci l
transferência. Entendimento
que se opõe à visão
neoclássica em que a
tecnologia/ conhecimento é
um bem público (GALLENDE;
DE LA FUENTE, 2003).

20 Descartando a possibilidade
de comportamento otimizador.

21 As escolhas realizadas no
passado, de certo modo,
constrangem as escolhas
atuais e, conseqüentemente,
o futuro da empresa.
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Surge, então, a necessidade de rotinas para a solução de questões
relacionadas ao cotidiano e aos desafios futuros. A empresa, nesse
sentido, é entendida como um conjunto de rotinas. Isto é, essas
rotinas são ações coordenadas com ou sem direcionamento ou
comunicação verbal. São coletivas, dinâmicas e estão distribuídas
ao longo da organização (BECKER, 1982).

As rotinas incluem a memória da organização no que se refere ao
seu posicionamento frente a um conjunto de problemas. Podem
envolver práticas que permitam reavaliar a organização quanto a
seus procedimentos internos, como atividades ligadas a P&D;
vendas; distribuição e reflexão estratégica. Elas envolvem múltiplos
atores e descrevem um conjunto de ações, seqüências, regras,
comportamentos e aprendizado ao longo do processo. É nas
rotinas que a organização armazena seu conhecimento.

Elas formam a base de grande parte das competências da
organização. "... um dos pontos interessantes sobre as rotinas
é que elas são sempre encontradas em contextos onde ninguém
pode explicar o que elas são, exceto em termos vagos, como 'o
modo como as coisas são feitas por aqui. E não existe
pressuposto de deliberação ou escolha consciente …" As rotinas
podem ser descritas como a resposta das organizações à
complexidade e incerteza em condições de racionalidade
limitada (FRANSMAN, 1998, p. 171).

Nesse sentido, Tigre (1998) afirma que a aprendizagem é
cumulativa e coletiva, acontece no ambiente da firma e
depende das rotinas organizacionais, que podem ser tácitas
ou codificadas. As rotinas marcam o comportamento dessas
empresas. Quando estabelecidas, substituem a necessidade
de coordenação hierárquica rígida, garantindo coerência entre
as decisões dos indivíduos que conhecem seu trabalho, que
interpretam e respondem corretamente às mensagens que
recebem. As rotinas, de acordo com Teece e Pisano (1994),
representam a fonte das capacidades dinâmicas das firmas,
sendo, portanto, sua fonte de diferenciação.
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Visões complementares
Perspectivas teóricas como resource-based-view, knowledge-base-
view e dynamic capabilities são complementares à perspectiva
evolucionária apresentada (KALE, DYER; SINGH, 2002). Lorenzoni
e Lipparini (1999) afirmam que as relações entre firmas são
estruturas importantes na busca por acesso e transferência de
conhecimentos. Apresentam desse modo importantes correntes
que justificam a atuação em rede.

Na década de 1950, Edith Penrose22 afirmou que a empresa é
formada por um conjunto de recursos. A firma é uma organização
administrativa e um conjunto de recursos humanos e físicos. A
autora busca compreender a relação entre recursos e produtos,
ou seja, como os produtos / serviços se apóiam nos recursos
que a organização possui e como esses podem alimentar o
portfólio da empresa.

Os recursos são entendidos como pontos fortes e fracos da firma,
ou como ativos tangíveis e intangíveis que estão vinculados à
organização. Podem ser citados: marcas, conhecimento
tecnológico, máquinas e equipamentos, procedimentos, capital,
entre outros. Os recursos são acumulados e moldados dentro das
firmas, estão "embebidos" pela cultura, pelos arranjos
organizacionais, pelo processo de decisões e sua implementação,
pelo entendimento da firma sobre como realizar os negócios, pela
escolha e acumulação de equipamentos, de habilidades individuais.
Por isso são em parte não comercializáveis e não possuem sentido
fora do contexto organizacional. Portanto, são específicos da firma
e são capazes de distingui-la no mercado23.

De acordo com Penrose, a firma possui um conjunto de
recursos que serão utilizados nas possíveis oportunidades a
serem exploradas. As possibilidades de crescimento surgem,
uma vez que em qualquer ponto do tempo existem recursos
ociosos na organização, devido às indivisibilidades e, também,

22 Edith Tilura Tilton Penrose
(1914-1966), economista
inglesa, foi uma das primeiras
a conceber a firma como um
“feixe de recursos”,
antecipando, dessa forma, um
dos conceitos básicos da
teoria dos recursos.
Concentrou-se sobre a
questão do crescimento das
empresas, adotando uma
perspectiva que se
diferenciava daquela
defendida pelos economistas
neoclássicos. Entre as suas
obras mais importantes,
destaca-se The Theory of the
Growth of The Firm.

23 Penrose, nes ses aspectos,
caminha de maneira
muito próxima aos
neoschumpeterianos.
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aos processos de aprendizado que perpassam a operação do
negócio. Esses recursos podem ser destinados a novos
negócios sem perda de eficiência para os atuais. Isto porque
existe um processo de aprendizado contínuo e, à medida que
os projetos são estabelecidos, as rotinas se estruturam e os
recursos são liberados.

Em 1984, Wernerfelt, apoiado nos escritos de Penrose, cunhou
o termo Resource-based view (Teoria dos Recursos), com o
objetivo de criar um contorno específico para essa linha de
pensamento. A partir daí, vários autores perfilaram-se nas colunas
que defendem que a firma obtém e sustenta vantagens
competitivas a partir da posse de recursos superiores. A
vantagem competitiva será sustentável à medida que a empresa
consiga protegê-la contra a sua disseminação na indústria. A
teoria dos recursos afirma, portanto, que as empresas são
lucrativas não por estarem presentes em indústrias mais
favoráveis, mas por se apropriarem de rendas extraordinárias
geradas por recursos específicos da firma.

Barney (1995) desenvolveu quatro critérios para a qualificação
dos recursos de acordo com sua capacidade de contribuírem para
a criação de vantagens competitivas superiores, quais sejam:
serem valiosos, raros, de difícil imitação e não substituíveis.

Nessa mesma l inha de reflexão, desenvolveu-se mais
recentemente a perspectiva das capacidades dinâmicas ou
dynamic capabilities. Dierickx and Cool (1991), Teece, Pisano e
Schuen (1997), entre outros, afirmam que a empresa mantém-
se à frente de seus competidores ao desenvolver capacidades
que se sustentam em um processo path-dependence de
aprendizado. Pode-se considerar que a evolução entre a teoria
dos recursos para a teoria das capacidades dinâmicas apóia-
se no reposicionamento do processo de aprendizagem como
eixo central da firma. Nesse sentido, Leonard-Barton (1998)
afirma que a habilidade da empresa em se estruturar como um
sistema de aprendizagem é fator determinante na construção
de sua competitividade.
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De maneira explícita, a visão schumpeteriana de concorrência é
incorporada. Desse modo, as empresas passam a se preocupar
com as rendas schumpeterianas, isto é, aquelas provenientes ou
baseadas em processos marcados por inovação, lastreadas por
capacidades dinâmicas particularmente associadas ao processo
de inovação. Essas incluem a capacidade de criar e desenvolver
novos produtos, processos e rotinas que habilitem a firma a
responder de maneira eficaz e eficiente às mudanças no ambiente
sistêmico. As capacidades dinâmicas, portanto, configuram-se nos
motores de inovação da firma.

Uma outra extensão da teoria dos recursos que pode ser
encontrada na literatura refere-se à knowledge-based view (visão
baseada no conhecimento). Nessa perspectiva, o conhecimento
é considerado o recurso mais estratégico da firma. Para os
proponentes dessa corrente (GRANT, 1996), é o conhecimento
que sustenta as vantagens competitivas de longo prazo das firmas,
uma vez que se trata de um recurso de difícil imitação e complexo
socialmente. O conhecimento encontra-se "embebido" na cultura
e valores da firma, assim como é encontrado nas rotinas, escolhas,
processos, sistemas, pessoas etc. da organização. Essa corrente
critica a visão baseada em recursos por considerar que o
tratamento destinado ao "recurso conhecimento" é genérico. Isto
é, ela afirma que os seguidores de Penrose não distinguem as
diferentes capacidades baseadas em conhecimento.

A teoria dos custos de transação
Os custos de transação incluem os de negociação e redação dos
contratos, seus respectivos monitoramento e acompanhamento,
inclusive da performance esperada. Os principais conceitos
trabalhados pela escola dos custos de transação são: assimetria
de informações, especificidade de ativos, oportunismo e
racionalidade limitada.

Coase24 trabalha com três tipos de custos provenientes do uso
dos mecanismos de mercado. O primeiro refere-se ao custo de

24 Ronald Coase (1910),
economista inglês, Prêmio
Nobel de Economia em 1991,
é um dos fundadores da Nova
Economia Institucional. Suas
conclusões abriram caminho
para a análise da organização
interna das firmas e das
relações entre elas, seja no
suprimento de matérias-
primas ou na distribuição dos
seus produtos. Entre suas
obras mais relevantes estão:
The nature of the firm; The
problem of social cost.
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perceber qual é o preço relevante. O segundo tem a ver com os
custos de negociar diferentes contratos para cada transação,
embora o autor reconheça que os contratos de longo prazo
possam reduzir esse tipo de custo. E o terceiro é ligado à
especificidade dos ativos.

A assimetria de informações tem papel relevante e está
relacionada aos três custos citados. Eleva o custo de investigar
o preço relevante; aumenta a incerteza em relação a ativos
específicos e relaciona-se aos custos de negociar e concluir
diferentes contratos para cada transação. Ao considerar
contratos no longo prazo, o autor aponta também para os custos
de antecipar o futuro. Para Coase, portanto, a disponibilidade e
os custos da informação explicam a existência da firma.
(FRANSMAN, 1998)

Williamson25, em linha com Coase, define a firma como uma
organização hierárquica. Para ele, a informação deve ser
considerada quando se quer avaliar os limites da firma. Ao longo
da definição de produzir internamente ou de contratar no mercado,
existem dois conjuntos de custos ligados ao levantamento de
informações que deverão ser contemplados nas decisões. O
primeiro conjunto refere-se aos custos ligados à racionalidade
limitada dos agentes26. Como não é possível trabalhar sobre todo
o conjunto de informações relevantes, é necessário tratar apenas
um subconjunto. Em conseqüência, as decisões são limitadas e
consideram-se apenas parte das informações.

O segundo conjunto de custos são aqueles ligados à verificação
do cumprimento dos contratos. Surge, novamente, a possibilidade
de assimetria de informações entre as partes envolvidas
diretamente e a parte designada para arbitrar os problemas
advindos do contrato, quando essa existir.

A assimetria de informações, segundo o autor, possui um papel
importante, principalmente quando associada ao oportunismo27.
Como não se pode distinguir ex ante a sinceridade dos agentes,
há problemas na execução e renovação do contrato.

25 John Williamson (19 37),
economista inglês do
Institute for International
Economics de Washington
desde 1981, é considerado o
“pai” Consenso de
Washington. Suas
publicações abordam,
principalmente, a economia
monetária. Podem-se citar:
The Crawling Peg; Exchange
Rate Regimes for Emerging
Markets: Reviving the
Intermediate Option.
26 Esse conceito, derivado de
Simon, aponta para a
incapacidade humana (física,
psicológica e organizacional)
de decodificar e raciocinar
sobre a grande quantidade de
informações disponíveis.

27 Por oportunismo entende-
se a transmissão de
informação seletiva,
distorcida, e promessas
“autodesacreditadas” sobre o
comportamento futuro do
próprio agente.
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Oportunismos, na teoria dos custos de transação, estão associados
à manipulação de informações assimétricas, visando à apropriação
de fluxos de lucros. De acordo com essa literatura, existem dois
tipos de oportunismo: o que ocorre antes de a transação ser
efetivada e aquele que acontece depois da execução da transação.

O primeiro deles, conhecido como seleção adversa, refere-se a
casos em que o fornecedor, por exemplo, aceita um contrato
mesmo ciente da sua incapacidade em cumpri-lo. O segundo,
denominado perigo moral, ocorre na execução do contrato, por
exemplo, a redução da qualidade do produto / serviço acordado
em contratos com preços fixos (FIANI, 2002).

Williamson supõe ainda que os agentes se ajustam ao longo do
tempo, visando à minimização dos custos de transação. Para tanto,
montam estruturas de governança específicas. Essas estruturas
contratuais podem ser implícitas ou explícitas, abarcando desde
as relações tradicionais de compra e venda até as organizações
dentro da firma e mistas28. Os ajustes realizados são orientados
pelo sistema de preços e por mudanças no ambiente de negócios.
Esses últimos demandam adaptações qualitativamente mais
complexas, pois envolvem a coordenação de ações em diferentes
instâncias dentro da firma. A opção por internalizar uma
determinada atividade ou não é balizada pelo custo comparativo
entre essa opção e o mercado.

Consideram-se também os limites e obstáculos ligados à
coordenação da atividade internamente à firma, uma vez que exige
a montagem de sistemas complexos e de canais que permitam a
troca de informações. A rigidez presente em estruturas integradas
pode levar à inércia intra-organizacional, gerando dificuldades de
adaptação em ambientes marcados por maior competição e com
maior grau de incerteza.

Diante dessas dificuldades, Williamson considera formas
intermediárias como governança bilateral, a qual tem por base
mecanismos de contratação relacional, e trilateral, que envolve a
mediação de terceiros. Nesse contexto, as redes são consideradas

28 Em que se combinam
elementos de interação
mercantil com mecanismos
de adaptação e ajuste
administrativo.
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formas híbridas, posicionadas entre a firma integrada e o
mercado, cujas características são o intenso fluxo de troca de
bens, serviços e informações tecnológicas e mercadológicas. As
redes possuem especificidades institucionais e são capazes de
promover coordenação eficaz das atividades econômicas em
situações específicas.

Ao tratar a questão da governança, Williamsom agrega ao seu
referencial a noção de especificidade de ativos. Este conceito tem
a ver com a capacidade de o ativo ser deslocado para usos
alternativos, sem que existam perdas em termos do valor
produtivo. Portanto, além de racionalidade limitada, assimetria de
informações e oportunismo, Williamson trabalha esse outro
elemento, que tem a ver com transações que envolvem ativos
específicos ou transações que ocorrem em um pequeno número
(small numbers). O autor afirma que, em determinados tipos de
transação, apenas um subconjunto de agentes está habilitado a
participar: a especificidade dos ativos transacionados reduz,
simultaneamente, os produtores capazes de ofertá-los e os
demandantes interessados em adquiri-los29.

É a partir da especificidade dos ativos que o autor trabalhará a
questão da governança. Quanto maior for a especificidade de um
ativo e/ou maior a instabilidade do ambiente, maior a propensão
da empresa a internalizar a atividade. O mercado apresentaria
vantagens quando o ativo em questão fosse um ativo padrão, ou
seja, não específico. A produção interna ou externa ao mercado
seria pautada pelo critério de minimização de custos, envolvendo
considerações a respeito de fatores técnicos vinculados a
economias de escala, assim como a busca de redução de custos
de transação. Se não há especificidade, a empresa buscará o
ativo no mercado orientando-se pelos preços. Caso contrário,
podem-se desenvolver relações de dependência bilateral, que irão
requerer mecanismos de coordenação entre os agentes.

A coordenação, por sua vez, pode levar a mudanças
organizacionais, que tanto podem se dirigir para a internalização
da atividade, como para a cooperação sistemática entre agentes

29 A especificidade de ativos
traz consigo a exclusividade,
pois, uma vez que o
investimento em um ativo
específico tenha sido feito,
comprador e vendedor passam
a ter uma relação
caracterizada por lock in. Pode
surgir poder de monopólio
entre as partes e assimetria
de informações entre os
agentes envolvidos na
transação e o mercado.
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formalmente independentes - no caso de ativos semi-específicos.
A especificidade dos ativos contribui para a definição ou de uma
coordenação realizada pelo mercado ou de uma coordenação
estabelecida pela hierarquia. Podem-se considerar, também,
situações intermediárias, em que o grau de especificidade privilegia
coordenação por formas híbridas. Na presença de níveis nulos ou
reduzidos de especificidades de ativos, a coordenação realizada
pelo mercado revela-se superior. Em contraposição, à medida que
o nível de especificidade dos ativos se eleva, os custos de
transação associados ao mercado crescem mais rapidamente que
aqueles associados às formas híbridas, que, por sua vez, crescem
mais rápido que os custos associados às hierarquias. Desse modo,
define-se o espaço no qual é feita a seleção de diferentes formas
organizacionais, caracterizada por três intervalos: (1) eficiência do
mercado; (2) eficiência de formas híbridas; (3) eficiência de
hierarquias (BRITTO, 1999, p.84).

Limitações teóricas
Embora seja uma teoria robusta, a abordagem dos custos de
transação tem sofrido várias críticas. Algumas se sobressaem.
A primeira está voltada para o excesso de preocupação com a
análise individual das firmas e das transações, limitando a
capacidade da teoria em explicar os relacionamentos mais
amplos dessas. A segunda baseia-se no foco que envolve ativos
físicos, desconsiderando aquelas transações que envolvem
ativos intangíveis, como o aprendizado, as capacidades
dinâmicas e a formação de reputação por parte das firmas.
(BARNEY, 1999; BARNEY; HANSEN, 1994; NOHRIA, 1992;
LORENZONI; LIPPARINI, 1999).

Em relação aos vínculos criados entre as empresas, chama a
atenção os trabalhos que visam investigar a capacidade relacional
delas, especificamente no âmbito das redes (DYER; OUCHI;
1993; LORENZONI; LIPPARINI, 1999; COOKE; MORGAN, 1998;
NOHRIA, 1992) Nessa interpretação, as firmas são vistas como
agentes que interagem ao longo de sua cadeia e que são
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dependentes de seus relacionamentos. Conseqüentemente,
precisam desenvolver habilidades de relacionamento, de forma
a ampliar sua capacidade de coordenadores dos diferentes
agentes internos e externos à organização.

Segundo Dyer e Singh (1998), essa capacidade de relacionar-se
configura-se na fonte das vantagens competitivas da firma. Pode
ser vista como uma extensão da teoria dos recursos, uma vez que
ressalta a importância dos relacionamentos e rotinas como
recursos raros, não substituíveis, de difícil cópia e valiosos. Mas
os autores afirmam que as vantagens competitivas advêm de
relacionamentos que se posicionam além das fronteiras da firma.
Nesse sentido, os resultados são afetados pelos resultados da
rede em que a empresa se encontra.

A seguir encontra-se o Quadro 1, com uma análise genérica dessa
perspectiva, de acordo com Dyer e Singh (1998).

Determinantes dos
aluguéis relacionais

Subprocessos que facilitam
os aluguéis relacionais

1. Bens específicos de relações
1b. Volume das transações interinas.

1a. Duração das salvaguardas.

2. Rotinas de compartilhamento
    do conhecimento

3. Recursos e capacidades
    complementares

4. Governança eficaz

2a. Capacidade de absorção específica do parceiro.

2b. Incentivos para encorajar a transparência e
desencorajar a participação sem contribuir.

3a. Capacidade para identificar e avaliar
complementariedades em potencial.

3b. O papel das complementariedades
organizacionais no acesso aos benefícios da
complementariedade dos recursos estratégicos.

4a. Capacidade de empregar mecanismos de
governança auto-regulados aos invés daqueles
regulados por terceiros.

4b. Capacidade de empregar mecanismos de
governança auto-regulados informais versus
formais.

QUADRO 1
Determinantes da Vantagem Competitiva Inter-organizacional
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Ainda um outro aspecto pode ser salientado em relação às críticas
à teoria dos custos de transação. Gulati (1995) afirma que os
custos de transação antecipados determinam o tipo de contrato
a ser criado na parceria. A teoria desenvolvida por Williamson
baseia-se fortemente no comportamento oportunista dos
integrantes da operação.

Nessa visão teórica, as transações aparecem de forma isolada,
isto é, não se considera a possibilidade de parcerias repetitivas.
Esse é um ponto considerado falho pelos críticos dessa versão
explicativa das parcerias. Nessa perspectiva são desconsiderados
aspectos como o contexto social, que, na perspectiva de Gulati
(1995), pode alterar a estrutura formal dos arranjos cooperativos.
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Motivações e Objetivos
para Parcerias, Alianças e

Inovações

Rosiléia Milagres
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As parcerias acontecem por diferentes motivos. Lorenzoni e
Lipparini (1999) apontam para aumento da eficiência produtiva;
divisão dos riscos ligados à P&D; acesso a novos mercados e
habilidades; redução do tempo necessário para o desenvolvimento
de novos produtos; pesquisas ligadas às novas oportunidades,
tecnologias etc. Para Powell (1998), a cooperação possui razões
estratégicas. Mowery, Oxley e Silverman (1996) afirmam que as
empresas entram em acordos cooperativos buscando aprendizado.
Kogut (1998) afirma que as alianças representam um bom
instrumento para a transferência de conhecimento tácito,
especialmente se elas são baseadas em processos de colaboração
e de interação (KOGUT; ZANDER, 1992). Park e Ungson (2001)
demonstraram que, nas alianças entre competidores, os motivos
podem ser relacionados ao melhoramento de posições de mercado
e à redução da rivalidade.

Na perspectiva evolucionária, um dos mais importantes motivos
para a cooperação é o aprendizado. Firmas aprendem a partir
da geração interna de conhecimento e da interação com
diferentes parceiros. Trata-se de um processo cumulativo, que
abre espaço para a diferenciação entre as firmas e,
conseqüentemente, para o alcance de vantagens competitivas.
Ao mesmo tempo, também permite que as firmas cooperativas
possam explorar novas oportunidades.

Aprender nessas circunstâncias é um processo complexo e de
vários níveis, envolvendo aprendizado dos e com os parceiros
sob condições de incertezas, aprender sobre o comportamento
dos parceiros e o desenvolvimento de rotinas e normas para a
redução dos riscos do oportunismo, e aprender o como distribuir
o conhecimento adquirido ao longo dos diferentes projetos e
funções. (POWELL, 1998, p. 231)

Segundo a visão baseada em recursos (resource-based-view), as
capacidades estratégicas representam a fonte de recursos que
são estrategicamente importantes para a criação de vantagens
competitivas (LORENZONI et al, 1999). As firmas apresentam
recursos específicos, pois possuem capacidades distintas. Assim,
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as estratégias cooperativas, isto é, a formação de alianças,
parcerias e atuação em redes têm se mostrado bastante atrativas,
uma vez que capacitam as firmas a responder e sobreviver aos
desafios do dinamismo das inovações dos ambientes de negócios.
Em uma visão que englobe as parcerias, essa corrente teórica
avalia que é possível criar vantagens competitivas a partir da
complementariedade de recursos entre as firmas parceiras.

Nessas duas perspectivas - resource-based e competence-based-
view - a principal motivação para estabelecer relacionamentos de
colaboração é a criação de valor superior por meio da combinação
de recursos, capacidades e competências. As firmas procuram
criar e acessar novos valores via arranjos cooperativos,
combinando seus recursos com outros que os complementam.
Nessa perspectiva, esse desenvolvimento se configura em uma
alternativa mais rápida que o desenvolvimento interno. "A questão
principal é que as alianças são formadas quando as firmas estão
em uma posição estratégica vulnerável em que precisam de
recursos adicionais, ou quando as firmas estão em uma posição
social forte, o que lhes fornece os recursos essencias para saber,
atrair e consolidar parceiros." (LORENZONI et al., 1999) Nesse
contexto, de acordo com Madhok (1998), as cooperações permitem
às empresas capitalizarem seus recursos. Conclui-se, portanto,
que as firmas formam e fazem parte de alianças a fim de
acessarem diferentes competências30 e, desse modo, melhorar
seu processo de inovação.

Outra corrente que se aproxima das citadas é a knowledge based
view. Os autores consideram que a habilidade de somar esforços
de diferentes atores é importante no processo de inovação.

As abordagens registradas - capacidades dinâmicas, resource-
based view e knowledge-based view - somadas à escola
evolucionária possuem em comum, segundo Lorenzoni e Lipparini
(1999), o entendimento de que os relacionamentos interfirmas
representam fontes importantes para o acesso e transferência
de conhecimentos. Para os autores existem importantes
complementariedades entre essas correntes. Afirmam, no entanto,

30 Segundo Prahalad e Hamel
(1990); competências
essenciais são a
aprendizagem coletiva nas
organizações. Estão
principalmente relacionadas à
coordenação de diversas
habilidades de produção e
integração de múltiplos fluxos
de tecnologia. Segundo Teece,
Pisano e Schuen (19 97), as
competências são a base da
habilidade de uma empresa
em aprender, adaptar, mudar
e se renovar ao longo do
tempo. Envolve busca,
entendimento de problemas e
busca de soluções em nível
organizacional. Os autores
apresentam o conceito de
capacidade dinâmica como a
capacidade da empresa de
renovar suas competências
em linha com o ambiente
externo à firma.
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que uma das críticas que pode ser endereçada à resource-based
view é o seu foco em uma única firma, sem se voltar para
explicações sobre processos colaborativos entre múltiplas firmas
que desenvolvem capacidades comuns e individuais. (LORENZONI
et al., 1999) Nesse sentido, as visões fundadas em capacidades
dinâmicas e baseadas em conhecimento salientam a importância
de estudar os mecanismos que permitem às firmas acumular e
disseminar novas habilidades e capacidades.

Paralelo a estes aspectos, os autores também ressaltam que a
visão baseada em conhecimentos (knowledge-based view) salienta
a habilidade das firmas em integrar conhecimentos, como
postulado por Grant (1996). Assim, as parcerias, alianças e redes
representam uma fonte importante na organização, acesso e
transferência de novos conhecimentos, mesmo considerando-se
conhecimentos complexos e/ou especializados.

As teorias e as entrevistas
Ao longo das entrevistas, os respondentes apontaram para a
questão da competência dos parceiros, ou seja, a capacidade do
parceiro de agregar valor à parceria como um elemento decisivo.

... na hora que eu estou fazendo uma aliança, na verdade a
aliança que eu estou colocando aí é alguém que está me
ajudando a ter uma solução, senão eu não entraria. Esta aliança,
cuja razão é para melhorar os meus processos, mais a
capacidade que o outro tem em auxiliar. É uma capacidade
que eu não detenho e talvez nem queira deter, porque é
específica. Digitalização de imagem. Nós temos que ter pes-
soas que conheçam disto para estar falando com os nossos
clientes. Mas nós não vamos desenvolver isto. Eu vejo nes- ta
linha a parceria. É alguém que tem esta expertise, mas é dela
e não é nossa. É específica deles.
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A afirmação desse entrevistado está de acordo com as
perspectivas teóricas citadas, uma vez que aponta para o
importante papel desenvolvido pelas parcerias no processo de
inovação através da integração de diferentes competências e
do processo de aprendizado subseqüente. Essas correntes
afirmam que redes configuram-se em alternativas à integração,
uma vez que permitem a criação sistemática de fluxos de
informação e conhecimento.

As entrevistas indicaram também o aumento da satisfação dos
clientes como elemento importante nas justificativas para a
formação de parcerias. Como foi demonstrado, as escolas
voltadas para competências, capacidades e conhecimento
concordam que a combinação e a utilização de recursos de
maneira compartilhada criam valor superior e,
conseqüentemente, oferecem valor superior ao cliente.

Ainda em linha com essas escolas pode-se apontar para outro
fator considerado como importante nas entrevistas realizadas ao
longo desta pesquisa, o avanço tecnológico. Para os entrevistados,
as parcerias também são formadas para que a empresa possa
fazer frente aos desafios tecnológicos e às incertezas inerentes
ao processo. Como visto, a escola evolucionária centra sua análise
na importância do avanço tecnológico - mola dinâmica do
desenvolvimento capitalista. A teoria dos recursos e suas
derivações em linha com os preceitos de Schumpeter também
incluem essas variáveis como fatores importantes de análise.

No entanto, para os entrevistados ainda podem-se apontar outras
razões na busca por justificativas para a formação de parcerias,
qual sejam a redução e o compartilhamento de custos.

Especificamente em relação aos custos, vimos que a escola de
custos de transação centra sua reflexão na formação de alianças
tendo por base conceitos como racionalidade limitada e incerteza,
oportunismo e ativos específicos, o que leva a transações em
número reduzido. As parcerias se formam tendo em vista a redução
dos custos de transação.
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Parcerias e Capital Social

Rosiléia Milagres
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Capital social é um conceito importante na literatura sobre redes
(COLEMAN, 1988). Segundo OECD (2001), capital social é uma
rede que compartilha normas, valores e entendimentos que
propiciam a interação entre agentes. Pode ser entendido como o
conjunto de diferentes atores que influenciam a interação e
impulsionam o desenvolvimento econômico e social (GROOTAERT;
van BASTELAER 2002). Segundo Casas (2003, p.3), "confiança e
reciprocidade são formas úteis de capital social para a construção
de arranjos institucionais de gestão de recursos comuns".

Nas entrevistas, confiança, imagem e caráter foram apontados
como condições essenciais para a formação de acordos
cooperativos.

Agora, as razões para você fazer uma parceria x ou y, eu acho
que é muito da competência do seu parceiro e aí competência
no sentido até mais abrangente. Incluindo até a questão de
imagem, de caráter, que são pré-requisitos fundamentais para
você se aliar. Você pode até ter alguém muito competente do
ponto de vista técnico, mas ao você se aliar, você teria problema
de imagem, por exemplo. Então é neste sentido mais amplo. E,
então, havendo competência e confiança para se atingir este
objetivo comum, tem fundamento uma parceria.

Confiança no parceiro é básico, senão você não faz nada.
Se eu não tiver confiança eu não faço nada disto. A
confiança é o passo inicial.

Reputação da contra parte, do seu parceiro, é fundamental.

Gulati (1995) define confiança como uma espécie de expectativa
que diminui o medo de que o parceiro vá agir de maneira
oportunista. Segundo o autor, as empresas são um aglomerado
de pessoas, e a confiança em geral é identificada em relações
interpessoais. É possível, portanto, identificar confiança nas
relações entre firmas. Exemplos poderiam ser enumerados, como
relações preferenciais e estáveis, acordos bilaterais etc.
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A questão que suporta essa afirmação refere-se ao fato de que,
a partir de contratos anteriores e ao longo de interações, as
firmas aprendem e desenvolvem mecanismos como
procedimentos que tornam o comportamento dos parceiros mais
previsíveis. Nesse sentido, confiança e contratos tornam-se
substitutos ou são complementares. Existem parcerias baseadas
em confianças, nas quais os contratos adquirem um papel menor,
e parcerias com contratos bastante detalhados, que forçam um
comportamento não oportunista.

No entanto, é necessário perceber que a confiança é um ativo
intangível, de difícil mensuração e observação. Entretanto, Gulati
afirma que uma boa aproximação utilizada pelas empresas é a
história do relacionamento, ou seja, quanto maior o número de
alianças prévias entre parceiros, maior a confiança estabelecida
entre eles. Com isso, uma história de processos cooperativos bem
sucedidos, ao criar um clima de confiança sólido, tem papel
respeitável para a continuidade de parcerias antigas, e até mesmo
para a formação de novas parcerias, em função da projeção da
reputação das respectivas firmas no mercado.

Para o autor, alianças que contribuem efetivamente para o
alcance dos objetivos estabelecidos e, ao mesmo tempo,
minimizam os riscos são aquelas em que os parceiros conhecem
suas necessidades e possuem informações sobre a sua
confiabilidade. Nessas operações de cooperação, os riscos
envolvidos são elevados, tendo em vista que à incerteza inerente
ao ambiente de negócios agrega-se a interrogação do
comportamento dos parceiros, que podem agir de maneira
oportunista ou limitar suas contribuições.

Nessa circunstância, informações sobre o comportamento dos
parceiros podem diminuir custos de busca e minimizar riscos ligados
ao comportamento oportunista. As redes nas quais as firmas se
inserem são importantes fontes de informações. Segundo Gulati
(1999, p. 400), estudos recentes demonstram que:

...firmas, assim como indivíduos, participam de relacionamentos
“embebidos” pelas outras, que são marcados pela confiança e
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pelo fluxo denso de informação além da fronteira das
organizações....Uma rede de relacionamentos “embebidos” ao
longo do tempo pode tornar-se a base de uma rede de troca
de informações muito rica, que permite às empresas aprender
sobre novas oportunidades de alianças com parceiros
confiáveis.

Uma importante corrente de pensamento na área é a relational
view, apresentada por Dyer e Singh (1988), conforme citado
anteriormente. Sob essa perspectiva, as vantagens competitivas
da firma devem ser buscadas também fora de suas fronteiras,
uma vez que as relações entre firmas e as rotinas
bemestabelecidas são raras, valiosas, não-substituíveis e difíceis
de serem imitadas. Acredita-se que os resultados alcançados pela
empresa estão correlacionados aos resultados alcançados pela
rede em que ela está inserida. Segundo Gulati (1999, p.399):

Os recursos das redes de uma firma resultam da sua experiência
histórica única e do processo path-dependent único em que
tanto a freqüência dos seus acordos passados quanto a
identidade dos parceiros são importantes. Para entender por
que os recursos advindos das redes entre-firmas são
importantes para as firmas e suas alianças, precisamos
considerar os fatores comumente associados com a formação
de alianças.

Um outro conceito relevante a ser considerado quando se trabalha
com redes é o conceito de “embeddedness”. Ele tem origem no
trabalho de Granovetter (1985) e diz que as relações estabelecidas
nas redes podem criar as condições necessárias para o surgimento
de confiança entre os parceiros, reduzindo posturas oportunistas.
Nesse sentido, as empresas "embebidas" nas redes encontram
facilidades no alcance de seus objetivos. A complementariedade
de recursos, conforme citada pelos respondentes como um
importante objetivo das redes, encontra-se facilitada, quando se
estabelecem relações de cooperação pautadas por laços de
confiança.



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

88

Relações baseadas nesse tipo de ativo relacional evoluem de um
estado caracterizado por relações de compra e venda para relações
baseadas em confiança. Nesse contexto, conhecimento e
informações tácitas fluem mais facilmente.
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A gestão das parcerias e
alianças

Rosiléia Milagres
Hérica Righi
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Os arranjos inter-organizacionais constituem-se um instrumento
de acessar, compar tilhar, transferir e gerar conhecimentos
(LORENZONI; LIPPARINI, 1999). No entanto, processos de
cooperação exigem das firmas uma habilidade de se relacionar
com parceiros, gerenciar e aprender com os integrantes da rede.
À medida que as empresas aprendem a como lidar com essa
nova forma de relacionamento , diminuem-se os custos de
transação, são otimizados a governança da rede e os processos
e rotinas, que permitem a internalização do conhecimento, entre
outros benefícios.

No entanto, quando se aponta para essa capacidade de trabalhar
em rede, uma hipótese implícita refere-se aos relacionamentos
prévios. Experiências bem-sucedidas na área de alianças levam
ao aprendizado e permitem às firmas o desenvolvimento de uma
capacidade importante no contexto atual, a capacidade de
relacionamento ou alliances capabilities. (DYER, 1996). Mas, como
pontuado por Kale, Dyer e Singh (2002), embora haja consenso
sobre a importância de experiências anteriores, pouco se sabe
sobre o que as empresas precisam desenvolver para obterem
alliances capabilities.

Simonin (19 97) discute a impor tância para a f irma de
desenvolvimento de know-how de colaboração. Na visão do autor,
essa capacidade é mais importante que experiências anteriores
em parcerias. Isto porque se trata de uma capacidade que
apresenta ambigüidade causal e que é socialmente complexa, na
terminologia de Barney (1995). Segundo Simonin (1997, p. 1153):

Know-how colaborativo representa a cultura e as competências
difundidas por toda a organização e que perspassam os
departamentos, indivíduos e tempo (NONAKA & TAKEUCHI,
1995), uma capacidade multifacetada que, como resultado de
sua escala extensiva, é mais difícil para os competidores
replicarem que a própria experiência (cf. GRANT, 1996). Além
do que, eles são mais competentes para evitar erros no início
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e resolver problemas iniciais antes de tornarem-se insolúveis,
empresas com bom know-how colaborativo são mais propensas
a desenvolver confiança e reputação através de
relacionamentos freqüentes com outras empresas (GULATI,
1995), um processo que resulta em r e l a c i o n a m e n t o s
duradouros, menos imitáveis (e substituíveis) que aqueles
baseados meramente na experiência.

Os resultados encontrados na pesquisa empírica realizada por
Simonin (1997) confirmam que as firmas aprendem a partir de
suas experiências anteriores de colaboração. Elas desenvolvem
habilidades na escolha de seus parceiros, no processo de
negociação, na gestão e acompanhamento dos arranjos
cooperativos, assim como aprendem as melhores formas de
encerrar a parceria e transferir conhecimento. Com a assimilação
dessas habilidades, estimula-se a formação de parcerias e eleva-
se a probabilidade de as firmas alcançarem maiores benefícios
em novos arranjos de cooperação.

É importante perceber, no entanto, que experiências colaborativas
envolvem diferentes aspectos e não apenas a freqüência com a
qual a firma colabora. Aspectos como intensidade, longevidade e
tipos de colaboração devem ser considerados. Outro ponto
importante refere-se à predisposição da firma em transformar
experiências colaborativas em vantagem competitiva. Um cuidado
especial deve ser tomado, no sentido de internalizar e rotinizar as
lições apreendidas ao longo do processo.

Na busca por um entendimento sobre a formação da capacidade
de atuar em parcerias, apresentamos a seguir alguns esquemas
trabalhados por diferentes autores.

Simonin (1997) sugere que se avalie o know-how colaborativo em
quatro importantes fases para o desenvolvimento do
relacionamento cooperativo:

1. Identificação e seleção de colaboradores potenciaisIdentificação e seleção de colaboradores potenciaisIdentificação e seleção de colaboradores potenciaisIdentificação e seleção de colaboradores potenciaisIdentificação e seleção de colaboradores potenciais:
Parcerias dependem de uma escolha acertada do parceiro.
Os aspectos a serem observados envolvem os benefícios
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desejados, as implicações estratégicas da escolha de um
parceiro em detrimento de outros possíveis parceiros, o
acesso a capacidades tecnológicas, de marketing etc. e a
perda de informação estratégica. Para o autor, a definição
do parceiro é um momento crítico, tendo em vista que
habilidades e recursos, políticas e procedimentos e a
viabilidade de curto e longo prazos dependem dessa escolha.

2. Negociação dos termos e estrutura do acordo:Negociação dos termos e estrutura do acordo:Negociação dos termos e estrutura do acordo:Negociação dos termos e estrutura do acordo:Negociação dos termos e estrutura do acordo:
Aspectos como contratos e implicações financeiras devem
ser observados.

3. Monitoramento e gestão da parceria:Monitoramento e gestão da parceria:Monitoramento e gestão da parceria:Monitoramento e gestão da parceria:Monitoramento e gestão da parceria: Segundo Simonin
(1997, p. 1155),

Esse processo exige que se direcione, avalie e faça
cumprir as ações de outros (MINKLER, 1993), atividades
que requerem uma variedade de habilidades diferentes
que  incluem recrutamento, construção de confiança,
resolução de conflitos, transferência de recursos,
treinamento e renegociação de acordos. Seleção, gestão
e controle são importantes já q u e podem afetar
significativamente o aprendizado que ocorre em um
relacionamento colaborativo e seus eventuais sucessos
e fracassos (VAN de VEM & POLLEY, 1992). Nesse sentido,
Lorange e Ross (1990) sugerem que a variedade de
competências da equipe de gestão de uma parceria deve
refletir os objetivos acordados. De maneira similar, em
seu estudo sobre alianças estratégicas globais, Parkle
(1991) apontou para a importância do desenvolvimento
da sofisticação - a capacidade de diagnosticar diferenças
importantes entre os parceiros e encontrar soluções
inovadoras para satisfazer as necessidades deles.

4. Término da parceriaTérmino da parceriaTérmino da parceriaTérmino da parceriaTérmino da parceria: Deve-se considerar quando e
como terminar uma parceria, pois, de outro modo, pode-se
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comprometer inclusive os resultados já alcançados e os que
ainda estão por vir.

Em uma linha paralela à desenvolvida por Simonin, Doz (1996)
apresentou um esquema que nos permite entender os quatro
estágios que envolvem a gestão das parcerias. No primeiro estágio,
encontram-se as condições iniciais, como as rotinas das firmas,
suas expectativas, objetivos etc. Na perspectiva dos respondentes
da pesquisa:

Eu diria assim, os objetivos têm que ser comuns e bem defi-
nidos.

Eu diria que os objetivos têm que ser complementares. E
todos ganham. Porque o banco ganha de uma forma, e o
outro ganha de outra forma.

O segundo estágio é caracterizado pelo processo de aprendizado
sobre o processo de cooperação, habilidades a serem
desenvolvidas e objetivos perseguidos por cada parceiro. No
terceiro estágio ocorre o processo de seleção, no qual é realizada
uma reavaliação da parceria. Aspectos como eficiência, adaptação
e retornos financeiros serão analisados. No último estágio, o
processo de reavaliação leva a um novo entendimento sobre as
condições iniciais. Trata-se de um processo dinâmico na perspectiva
do autor, em que as fases se alimentam continuamente, garantindo
desse modo a evolução da parceria.

Em uma visão complementar, Ring e Van de Ven (199 4)
demonstraram que o processo de parcerias é formado por
seqüências repetitivas de negociação, comprometimento e
execução. Primeiramente os parceiros desenvolvem expectativas
comuns sobre motivações, investimentos e mapeiam as incertezas
que os cercam. De acordo com Ring e Van de Ven (1994, p. 97):

Neste estágio, o foco concentra-se nos processos formais de
barganha e escolha de comportamento das partes à medida
que estas selecionam, se aproximam ou evitam partes
alternativas enquanto convencem, discutem e barganham sobre
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as possíveis condições e normas de relacionamentos em
potencial. Subjacentes a todos estes procedimentos formais
de barganha encontram-se os processos sociopsicológicos de
criação de razões ou teatros que levam partes independentes
a negociarem entre si.

Em um segundo momento encontra-se a fase de
comprometimento, em que os parceiros estabelecerão regras
que guiem suas ações. Eles estarão conectados por contratos
formais ou contratos psicológicos informais. E, por fim, na fase
de execução, o comprometimento e as regras serão postos em
prática. O processo como um todo é marcado por interações;
podem surgir conflitos e mal-entendidos, novas expectativas
etc, abrindo um novo processo de negociação e de novos termos
da parceria.

Larson (1992) propôs um outro modelo para análise das parcerias
em três estágios. Em seu entendimento, o primeiro estágio da
formação das alianças ocorre anteriormente à formação da
parceria. Nesse estágio são considerados elementos como a
reputação pessoal dos envolvidos e da firma e seus
relacionamentos anteriores. Esses elementos diminuem a
incerteza e ajudam na explicitação de expectativas e obrigações.
No estágio seguinte são criadas as estruturas que sustentam a
parceria, como regras e obrigações; as expectativas tornam-se
mais claras e a reciprocidade e confiança podem surgir. O último
estágio abre espaço para a integração estratégica e operacional
e para o controle social.

Uma característica comum nesses modelos é o entendimento de
que o processo de formação de parcerias evolui e emerge em um
processo de aprendizado interativo e dinâmico. Nesse sentido, as
redes configuram-se em um ativo de difícil cópia, uma vez que é
dependente da trajetória estabelecida.

Pode-se concluir, portanto, que o sucesso das parcerias depende
de um profundo entendimento dos objetivos estratégicos e do
potencial da parceria por parte dos gerentes. Estes devem analisar
valores, comprometimento e capacidades de seus potencias
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parceiros e entender os riscos envolvidos - como o
compartilhamento de conhecimentos estratégicos, o risco de
exposição demasiada etc. Os gerentes devem desenvolver
estruturas de gestão separadas, uma vez que há a necessidade
de se aprender com o parceiro, portanto as estruturas de gestão
aplicadas à firma podem não ser as mais adequadas.

A gestão da rede envolve aprendizado, uma vez que as capacidades
organizacionais são desenvolvidas com base em novos
conhecimentos ou na recombinação e/ou sua integração (KALE,
DYER; SING, 2002).

As entrevistas preconizam que a gestão das parcerias envolve a
definição de objetivos comuns e transparência.

Tem que ter objetivos bem claros, objetivos em comum, tem
que ter muita transparência. Quando você fala transparência,
nos objetivos, nas transações, nos contratos. Ambas as partes
têm que abrir custo, têm que abrir quanto que ganha, não
adianta eu querer ser mais esperto que eles, e eles quererem
ser mais espertos que eu, porque é um casa- mento mesmo,
a analogia perfeita é o casamento. Quando você começa com
desconfiança, a coisa vai embora, então por isso que a gente
fala que um dos valores nosso é exatamente isso, é a
transparência nessas relações. Então a nota de custos está
aqui, aqui estão as receitas, nós vamos dividir esse prejuízo
ou essa receita.

A transparência se refere não apenas à atitude dos participantes,
mas à limpidez dos objetivos, normas, contratos, receitas e custos.
A confiança diz respeito às expectativas de posturas, diante de
obstáculos naturais ao percurso, ou de eventuais prejuízos.

Para "amarrar" todos esses requisitos, a expressão "equilíbrio" foi
associada, recorrentemente, ao sucesso das parcerias. Equilíbrio
de responsabilidades, que incluem prováveis riscos, pois não basta
dividir lucros, mas também prejuízos que possam surgir.
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Para os entrevistados, o sucesso da parceria está assentado em
fatores essenciais que formam um tripé: o acordo de bens de
serviço, a qualidade do bem envolvido e a capacidade do parceiro.

Por acordo de bens de serviço entende-se a atribuição de
responsabilidades, o que toca para cada parte. A qualidade do
serviço tem a ver com os atributos do negócio que está em jogo,
procurando parceiros cujas condições de fazer bem feito se
equiparem ou superem os do proponente. Capacidade significa
não apenas a idoneidade e competência da empresa, mas também
que o parceiro agregue valor ao negócio em questão, através de
uma novidade, por exemplo.

A primeira coisa que eu entendo de uma aliança, a primeira
coisa é que você tem que ter os acordos muito bem
estabelecidos, de serviços, de tudo. Eles têm que ser muito
fortes, muito monitorados. As responsabilidades têm que ser
muito bem balizadas.

Planejamento, transparência, confiança e perseverança são os
conceitos-chave nessa etapa, e é aconselhável, imprescindível em
alguns casos, que se escolha um profissional "externo", cuja
neutralidade é vital para conduzir as negociações e a gestão,
ancoradas sempre em regras claras e aparatos jurídicos.

O sucesso está na costura dessa parceria. A partir do momento
que eu coloquei no contrato, que eu firmei aquilo lá, eu sou de
igual para igual com ele, a não ser que eu queira entrar só com
uma parte interessada, não participar, é outra coisa. Mas vamos
supor numa parceria meio a meio entre um pe queno e um
grande, desde que esteja tudo claro, tudo certinho, não tem
problema.

Face a esse quadro, parcerias malsucedidas, ou que se frustram
no meio do processo, incorrem nos seguintes erros e/ou esbarram
em determinadas restrições:

i postura oportunista das partes envolvidas;
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i falta de proporcionalidade relativa a possíveis
vantagens, responsabilidades e riscos;

i falta de elementos para agregar valor ao negócio.
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Evolução Recente e
Estrutura Organizacional

do Sistema financeiro
Nacional

Carlos Aníbal Nogueira Costa
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A reestruturação bancária
O sistema financeiro brasileiro, como nos países desenvolvidos e
emergentes, vem passando por mudanças bastante relevantes.
As principais causas de ordem macroeconômica são em
decorrência dos efeitos da 3ª Revolução Industrial e Tecnológica
e da intensificação do processo de liberalização e globalização
econômica e financeira a partir de meados da década de 70.

No Brasil, cinco marcos econômico-institucionais geraram duas
grandes fases no processo de reestruturação desse período.

i A primeira fase, como conseqüência da permissão
para a formação de bancos múltiplos (1988) e do fim
das cartas-patentes para a abertura de agências
(1989).

i A segunda fase, em razão da: a) estabilidade monetária
após 1994, quando os ganhos inflacionários
reduziram-se drasticamente, a renda real das camadas
sociais mais pobres aumentou e houve uma melhora
acentuada dos cálculos de retorno e de riscos dos
créditos; b) privatização de bancos públicos estaduais;
c) liberalização da entrada de bancos estrangeiros no
mercado nacional.

Após a Resolução 1.524, de 21/09/1988, do Bacen, os bancos
passaram a ter liberdade de oferecer diversos tipos de serviços
financeiros sob uma única personalidade jurídica. Antes, tinham
de possuir instituições especializadas em tipos de produtos e
serviços financeiros e com personalidade jurídica própria,
coordenadas por holdings, conforme determinava a legislação
derivada da reforma do sistema financeiro ocorrida entre 1964 e
1965 (Leis 4.595, de 31/12/1964, e 4.728, de 14/07/1965).
Com essa mudança da legislação, os bancos múltiplos ou universais
passaram a dominar o mercado, institucionalizando uma situação
que, de certa forma, já existia de fato, à medida que numa única
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agência bancária eram oferecidos serviços diversos, ainda que
sob identidades jurídicas diferenciadas. Ademais, havia a sinergia
do marketing e da facilidade de se atingir os clientes já existentes.

Um pouco mais de um ano depois, com a edição da Resolução
1.649, em 25/10/1989, houve o fim da possibilidade de se
negociar as licenças para o funcionamento de agências entre os
bancos e uma expressiva diminuição das exigências para se obter
autorização para abri-las. Essas medidas reduziram os
investimentos para se ampliar o número de agências. Até então,
era preciso, muitas vezes, comprar bancos para se ter acesso a
determinados mercados regionais e microrregionais, pois as
licenças de funcionamento exerciam o papel de verdadeiras
"cartas-patentes" (COSTA, 1999).

As duas resoluções causaram grande impacto no sistema
financeiro nacional, com aumento muito grande do número de
bancos. Conforme o Relatório Consolidado de 1988 a 2000,
(Disponível em: <www.bcb.gov.br>): "Em dezembro de 1988,
estavam em funcionamento 104 bancos comerciais e 5 caixas
econômicas. Do total de bancos, 49 eram bancos privados, 29
bancos públicos e 26 tinham controle estrangeiro, sendo 19 filiais
diretas de matrizes estrangeiras. Considerando os ativos dos
bancos, verifica-se que 56,85% pertenciam a bancos com
controle privado nacional, 9,62% a bancos com controle
estrangeiro e 33,53% a bancos sob controle governamental
(21,55% ao Banco do Brasil)". Enquanto, em dezembro de 1994,
o país tinha 244 bancos.

Entretanto, com a estabilidade monetária, houve a redução
drástica dos lucros baseada na altíssima inflação que dominou a
economia nacional entre meados da década de 70 e a de 90,
através da utilização dos recursos dos correntistas em
empréstimos ou aplicações em títulos públicos e privados a taxas
nominais altíssimas (o chamado floating). Como decorrência,
muitos bancos não souberam ou não tiveram condições de se
adaptar à nova fase da economia brasileira, sobretudo quando se
somaram ao fim da inflação o acirramento da concorrência com a
entrada de capitais externos no setor e a liberdade de abertura
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de agências pelos concorrentes. Pode-se afirmar, de forma
resumida, que os principais fatores que levaram muitos bancos a
sucumbirem após 1994 foram (COSTA, 1999):

i diminuição acentuada dos ganhos derivados do
floating;

i ineficiência administrativa, até então mascarada pela
inflação, mesmo para os próprios gestores;

i desarmonia entre a carteira de produtos e de serviços
e a nova realidade do mercado;

i reestruturação industrial sob impacto da abertura
comercial, provocando forte instabilidade nas
condições financeiras de muitas empresas tradicionais;

i gestão temerária em parcela dos créditos, com
descasamento entre os prazos de vencimento dos
passivos e ativos;

i entrada de global players no país e maior agressividade
dos grandes bancos nacionais.

Os indicadores, a seguir, demonstram que o processo de expansão
do número de bancos, registrado entre 1988 e 1994, foi revertido
entre 1996 e 2005 (Relatório Consolidado 1988 a 2000 e
Relatórios Anuais - Bacen. Disponível em: <www.bcb.gov.br>). O
surpreendente é que muitos dos mesmos bancos que souberam
alcançar alta rentabilidade durante a fase de extrema instabilidade
econômica e política no país não lograram sobreviver sob a
estabilidade econômica, quando os riscos e a gestão financeira
seriam, pelo menos teoricamente, bem menos complexos.

O rearranjo no setor
Para se ter uma idéia da reestruturação no setor, 40% dos bancos
que funcionavam em dezembro de 1988 deixaram de existir em
2000. Como a idade média desses bancos era de 48 anos em
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1988 e de 39,16 anos em 1994, eles podiam ser considerados
instituições bastante tradicionais para uma economia jovem como
a brasileira, demonstrando o significado do processo de
encolhimento no número de bancos.

i De acordo com o Bacen, em 1996 eram 194 os
bancos múltiplos autorizados a funcionar, enquanto
em 2005 eram 138. Nesse mesmo período, os bancos
apenas com licença para funcionarem como comerciais
passaram de 38 para 22. As sociedades de crédito
financiamento e investimento cresceram de 48 para
50. As sociedades corretoras de câmbio passaram de
39 para 45. O número de corretoras e de distribuidoras
de títulos e valores mobiliários caiu de 219 para 133
e de 283 para 134, respectivamente. As sociedades
de arrendamento mercantil também reduziram de 75
para 51, especialmente após 2001.

i Por outro lado, as cooperativas de crédito saltaram
de 1.018, em 1996, para 1.439 em 2005, e as
sociedades de crédito ao microempreendedor,
institucionalizadas em agosto de 1999, atingiram 55
em 2005.

Além da herança de problemas cujas soluções eram passíveis de
postergação num regime de altíssima inflação, mas dificilmente
sob baixa inflação, parte dos bancos sob intervenção do BC ou
vendidos não teve a agilidade de executar a reestruturação
necessária em seus processos de gestão de recursos humanos,
dos créditos, riscos, tecnologia, tesouraria, novos produtos etc.
(Relatório Consolidado 1988 a 2000 - Bacen. Disponível em:
<www.bcb.gov.br>). Já outra parte dos bancos vendidos, que ainda
detinha boa situação financeira, entendeu que não valeria o risco
de se investir na reestruturação e o esforço pessoal de dedicação
ao negócio para se manterem competitivos numa economia com
estabilidade monetária e maior concorrência no setor,
especialmente havendo boas oportunidades de venda.
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Quanto à origem de capital, o conjunto dos bancos múltiplos e
comerciais passou a ter o seguinte perfil entre 1996 e 2005,
respectivamente:

i 32 bancos públicos para 14;

i 198 bancos privados para 147;

i 131 bancos privados nacionais para 84;

i 26 bancos nacionais com participação estrangeira para
10;

i 25 com controle estrangeiro para 49;

i 16 filiais de bancos estrangeiros para 9.

Em relação à participação dos bancos por origem de capital no
total dos ativos, houve também mudanças bastante expressivas.
Os bancos públicos, sem contar o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal, reduziram drasticamente seu peso no total
dos ativos de 21,9% para 5,5%, entre 1996 e 2004.

Nesse mesmo período, a participação no total dos ativos bancários
do Banco do Brasil subiu de 12,5% para 17,4%, enquanto a Caixa
Econômica Federal caiu de 16,5 para 11,5%. Embora mantenham
pequena participação nos ativos totais, as cooperativas de crédito
cresceram muito: de 0,3% para 1,4% dos ativos. Já os bancos
privados nacionais alteraram relativamente pouco sua participação:
de 38,3% para 41,7%. Em compensação, os bancos com controle
estrangeiro passaram de 10,5% para 22,4% na sua participação
dos ativos totais do setor bancário.

Um dos significados desse movimento é o de que, nessa ordem,
os bancos estrangeiros, o Banco do Brasil e os bancos privados
nacionais ocuparam o espaço dos bancos públicos estaduais
privatizados e da redução da participação da Caixa Econômica
Federal. Nesse sentido, é digno de nota que, com a maior
liberalidade na entrada de bancos estrangeiros, esperava-se que
o peso dos bancos privados nacionais nos ativos totais do setor
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caísse bastante. Mas não foi o que ocorreu. Aliás, até subiu um
pouco, mostrando que os bancos nacionais souberam se adaptar
à estabilidade monetária e ao aumento da capacidade de
endividamento da população com menor poder aquisitivo, a
despeito de não terem conseguido brecar a forte elevação da
participação dos bancos estrangeiros. Contudo, deve-se ressaltar
que esses bancos estrangeiros são global players e têm um enorme
poder financeiro para entrar em novos mercados.

Concomitantemente, segundo o Bacen (Relatórios Anuais), houve
uma concentração no sistema bancário entre 1996 e 2004 em
termos de ativos, especialmente entre 2001 e 2004:

i os cinco maiores bancos detinham 47,9% dos ativos
em 2001 e passaram a reter 53,0% em 2004;

i os 10 maiores elevaram a participação de 62,4% para
68% dos ativos;

i os 20 maiores expandiram o domínio de 77,3% para
83,2% dos ativos.

Como o número de bancos múltiplos e comerciais autorizados a
funcionar diminuiu, entre 2001 e 2004, de 181 para 163, deduz-
se que houve transferência dos ativos dos menores para os 20,
10 e 5 maiores bancos do país.

Mas também em relação ao crédito houve concentração no setor.
De acordo com dados divulgados pela Folha de S. Paulo (Caderno
Dinheiro, de 16/out/06), os dez maiores bancos, em junho de
2002, eram responsáveis por 73,89% dos empréstimos do setor,
enquanto em junho de 2006, detinham 84,79% do total do
crédito bancário concedido no país (77,6% em junho de 1996).
Acresce-se a isso, o fato de que, no período de junho de 2002 a
junho de 2006, o PIB cresceu cerca de 10% e o crédito 76,8%,
provocando o aumento da participação do crédito sobre o PIB
de 27,1% para 32,5%.
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Portanto, a maior parte da expansão do crédito nos últimos anos
tem sido realizada pelos grandes bancos.

Em relação ao número de agências, ocorreu, de acordo com o
Bacen (Relatórios Anuais), um movimento diferenciado, resultado
das novas estratégias colocadas em curso nesses últimos anos:

i os 20 maiores bancos em número de agências
ampliaram- nas de 14.415 para 16.918, entre 2001
e 2005;

i os demais bancos reduziram drasticamente o número
de agências: de 2.444 para 709, nesse mesmo
período;

i o total geral, portanto, aumentou somente 419
agências: de 16.841 para 17.627, entre 2001 e 2005.

Quando se cruzam os dados apontados, percebe-se que houve
uma mudança nas estratégias dos bancos. Os de menor porte
reduziram drasticamente o número de agências, visando reduzir
custos e por perceberem que não tinham como competir no varejo
com grandes bancos através de agências tradicionais. Já os de
grande porte aumentaram o número de agências, embora numa
proporção muito menor do que suas respectivas expansões, pelas
seguintes razões, entre outras:

a) nova disponibilidade de agências derivada das compras de
bancos;

b)  busca de maior capilaridade no varejo;

c) ocupação do espaço físico deixado pelos bancos de pequeno
porte antes que concorrentes deles se apossassem. Mas,
em ambos os casos, houve um aumento fortíssimo das
parcerias, alianças e inovações tecnológicas e financeiras
(ver os capítulos seguintes).
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Um novo perfil das transações bancárias
Percebe-se, então, que a expansão física de agências foi
relativamente baixa, comparada com o crescente movimento de
bancarização ocorrido nesse período - cidadãos que passaram a
ter movimento bancário (ver mais adiante).

Do ponto de vista dos bancos, o princípio básico que está
sustentando e norteando o processo de bancarização é a
possibilidade de atender a uma massa de cidadãos de baixa renda,
mesmo numa economia com baixas taxas de crescimento e alto
desemprego. Para tanto, percebeu-se a necessidade de se
trabalhar com economia de escala e produtos, postos de
atendimento e de venda compatíveis com esse tipo de público
(ver sites de bancos diversos).

Sob a ótica do conjunto dos novos clientes, as principais razões
objetivas da evolução da bancarização foram a estabilidade
monetária; a maior participação da população de baixo poder
aquisitivo na renda nacional; a possibilidade da abertura de
contas simplificadas; o lançamento de cartões de crédito e
débito e de linhas de crédito compatíveis com a renda desses
segmentos sociais.

De acordo com a Febraban (Dados do Setor, 2006. Disponível
em: <www.febraban.org.br>) ocorreram os seguintes movimentos
junto aos clientes entre 2001 e 2005.

i O número de contas correntes aumentou 31,0%, de
71,5 milhões (2001) para 95,1 milhões (2005), sendo
que as contas movimentadas tiveram uma ampliação
de 31,8%, de 53,5 milhões (2001) para 70,5 milhões
(2005).

i As contas de poupança cresceram 32,6%, de 51,2
milhões (2001) para 70,8 milhões (2005).

i No caso do internet banking, o número de clientes
subiu 198,8%, de 8,8 milhões (2001) para 26,3
milhões (2005).
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i O número de cartões de crédito subiu 92,6%, de 35,3
milhões (2001) para 68 milhões (2005) e das
transações com cartões aumentou 64%, de 1,03
bilhão (2001) para 1,69 bilhão (2005).

i O valor das transações com cartões de crédito cresceu
105%, de R$ 62,9 bilhões (2001) para R$ 129 bilhões
(2005).

i As transações relacionadas a arrecadações e
pagamentos públicos cresceram 15,1%, passando de
2,18 bilhões (2001) para 2,51 bilhões (2005).

Há também um novo perfil das transações bancárias, bem mais
visível após 2001. Nota-se uma transferência de transações
tradicionais nas agências e através de cheques para transações
eletrônicas e sem a presença física nas agências. Essa marcha
em direção ao uso crescente e intensivo de tecnologia de
informação de ponta apresenta os seguintes indicadores entre
2001 e 2005 (FEBRABAN, 2006):

i As transações automáticas externas (débitos
automáticos, crédito salário etc.) expandiram 115,2%,
de 653 milhões em 2001 para 1,41 bilhão, em 2005.

i As transações automáticas internas (tarifas, taxas, IOF,
CPMF etc.) cresceram 127%, de 3,8 bilhões (2001)
para 8,64 bilhões (2005).

i As transações de auto-atendimento (saque, depósitos,
consultas, emissão de cheques etc.) aumentaram 38%,
de 7,77 bilhões (2001) para 10,79 bilhões (2005).

i As transações de home e office banking de pessoas
jurídicas (transferências de arquivos, consultas,
pagamentos, investimentos etc.) cresceram 300%, de
664 milhões (2001) para 2,67 bilhões (2005).

i As transações de internet banking de pessoas físicas
(consultas, transferências, pagamentos,
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investimentos, empréstimos etc.) aumentaram 290%,
de 820 milhões (2001) para 3,17 bilhões (2005).

i As transações de Pontos de Venda no comércio
(pagamentos em lojas, supermercados, postos de
gasolina etc.) expandiram 210%, de 380 milhões (2001)
para 1,18 bilhão (2005).

i As transações de caixas de agências diminuíram 33%,
de 5,19 bilhões (2001) para 3,72 bilhões (2005).

i As transações de cheques compensados também
caíram 25%, de 2,6 bilhões (2001) para 1,94 bilhão
(2005).

i As transações através de call centers com intervenção
de atendentes cresceram 4 4%, de 242 milhões para
348 milhões.

i As transações através de call centers com unidade de
resposta audível diminuíram 24%, de 1,33 bilhão
(2001) para 1,01 bilhão (2005).

i As transações de correspondentes bancários
(estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas
etc.) sem registro em 2001 e 2002, passaram para
125 milhões em 2003, 187 milhões em 2004 e 296
milhões, em 2005.

Portanto, quando se entrelaçam os dados das formas de
atendimento dos clientes, percebe-se que os sustentáculos para
absorção da elevação do movimento bancário foram basicamente
através da formatação de parcerias, alianças e de inovações
financeiras e tecnológicas. O uso dessas ferramentas acontece
simultaneamente, até mesmo pela interdependência entre elas.

A tecnologia é condição para que as parcerias e alianças com
correspondentes bancários e call centers sigam os princípios básicos
de funcionamento do sistema financeiro no mundo atual: segurança;
confiabilidade; velocidade; agilidade; baixo custo de operação.
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Por sua vez, as inovações financeiras, através da combinação da
estruturação de parcerias e alianças de toda ordem com o
lançamento de novos produtos, requerem: desenvolvimento de
softwares dedicados; sistemas de controle de gestão de riscos;
capacidade de armazenamento de dados em alta velocidade de
recepção e de resposta.

Como o número de agências está longe de se elevar no mesmo
grau que o das diversas referências de movimentação bancária,
os instrumentos utilizados para absorver o aumento das atividades
bancárias foram: internet banking; a expansão dos postos
eletrônicos e dos correspondentes bancários.

Como mostram os indicadores:

i Os postos eletrônicos cresceram 63,6%, de 16.748,
em 2001, para 27.405 em 2005.

i Os correspondentes bancários aumentaram 272,9%,
de 18.653 para 69.546, em 2005.

i O total de dependências expandiu, portanto, 98,4%,
de 62.483 para 123.993, em 2005.

Perspectivas do mercado bancário
A esse conjunto de indutores da expansão do crédito devem-se
agregar outros fatores de desenvolvimento do sistema financeiro
no Brasil de 2003 para cá, tais como:

i consolidação da estabilidade monetária;

i mudanças na regulação bancária, como estímulo ao
crédito consignado e maior agilidade na execução da
alienação fiduciária nos financiamentos imobiliários e
a automóveis;
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i aprendizado e organização em relação ao processo
de análise da concessão de créditos e dos respectivos
riscos de inadimplência;

i lançamento de produtos financeiros mais adequados
ao perfil heterogêneo dos clientes e para atender à
demanda reprimida;

i expansão da capilaridade dos bancos através de
parcerias e alianças com correspondentes bancários
e das relações de compra e venda de crédito e de
outros produtos financeiros entre grandes, médios e
pequenos bancos;

i criação do Sistema de Informações de Crédito no BC,
em substituição à Central de Risco de Crédito, que é
um "banco" de informações e de dados
individualizados sobre todos os clientes com
empréstimos acima de R$ 5 mil, cujo acesso é
permitido às instituições financeiras desde que
autorizado pelos clientes;

i a atualização tecnológica das instituições
especializadas em análise de crédito.

Mas, mesmo com esses processos de modernização, o sistema
financeiro brasileiro ainda é relativamente acanhado quando é
comparado com outros países, especialmente com os
desenvolvidos.

Uma medida padrão internacional da importância do sistema
financeiro numa economia é a participação do crédito no PIB. Em
2004, no Brasil, essa participação era de 27%. Nos outros países:
China, 154%; EUA, 146%; Alemanha, 118%; Japão, 107%;
Tailândia, 100%; Chile, 61%; Bolívia, 56%; Uruguai, 53%; Filipinas,
41%. A Índia tinha uma participação de 30% do crédito sobre o
PIB, a Argentina 19%, México 18% e Rússia 16%. Mas é preciso
alertar que, em junho de 2006, a participação do crédito sobre o
PIB no Brasil aumentou para 32,5%.
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As principais razões dessa baixa participação do crédito no PIB no
Brasil poderiam ser apontadas como as seguintes:

i instabilidade econômica crônica desde meados da
década de 70 até recentemente (2003);

i alta inflação entre o final da década de 70 e meados
da década de 90;

i baixo crescimento econômico desde 1981;

i elevada taxa de miséria e pobreza e de emprego
informal e/ou temporário e de trabalho autônomo
informal;

i lentidão e incerteza que cercam as decisões do sistema
judiciário nos processos de execução das garantias;

i elevadas taxas de juros nominais e reais.

Todavia, apesar de as taxas de juros nominais e reais no Brasil
continuarem sendo as mais altas do mundo, o volume de crédito
dobrou entre o início de 2002 e março de 2006, passando de
cerca de R$ 315 bilhões para R$ 623 bilhões (Folha de S. Paulo,
2006). Naturalmente, quando as taxas de juros caírem para perto
da média internacional, o volume de crédito vai crescer
acentuadamente e o sistema financeiro terá de montar e executar
novas estratégias, baseadas em parcerias, alianças e inovações.
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Tecnologia e Setor de Serviços31

A tecnologia sempre foi indispensável para o desenvolvimento
econômico e social. Uma das diferenças, após o início da 1ª
Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII, é sua
crescente importância na economia e na sociedade e como
instrumento de concorrência entre as empresas.  Se a
tecnologia é essencial desde sempre, a partir da 3ª Revolução
Industr ial  e Tecnológica,  no f inal  da década de 70, o
permanente desenvolvimento e difusão tecnológica são vitais
para todos: governos, empresas e cidadãos. Inclusive, serão
as inovações tecnológicas que amenizarão os efeitos
colaterais negativos do progresso técnico sobre o
desenvolvimento sustentável (ECIB, 1993).

Embora continue havendo segmentos no setor de serviços menos
dependentes da tecnologia - enquanto mecanismo de evolução
de produtos e de concorrência - do que em outros, um efeito
também da 3ª revolução tecnológica é a disseminação dos avanços
tecnológicos por todas as áreas econômicas e de conhecimentos
(COUTINHO; FERRAZ, 1995) e a maior produção de inovações no
setor de serviços (SILVA; NEGRI; KUBOTA; IN: NEGRI; KUBOTA,
2006). Um dos resultados dessas transformações é a elevação
da participação dos investimentos em P&D no faturamento das
firmas e nos PIBs em geral (OCDE. Disponível em: <www.ocde.org>
Science, Technology and Patents /Statistics).

Mais uma singularidade após a 3ª Revolução Industrial e
Tecnológica é a consolidação da crescente importância do setor
de serviços na economia (FORTUNE, 1994). Em 2000, os países
da OCDE já atingiam 70,4% de participação do setor de serviços
no PIB, os de renda média superior atingiam 61,2%, os de renda
média alcançavam 53,8% e os de renda baixa, 47,2% (BID, 2006).
No início do século XXI, 75% da força de trabalho americana
estavam alocados no setor de serviços e 50% dos empregados
na indústria manufatureira exerciam funções típicas do setor de
serviços (SILVA; NEGRI; KUBOTA, In: NEGRI; KUBOTA, 2006).

31 Para compreensão maior e
melhor da dinâmica do setor
de serviços no Brasil, vale a
pena dar uma atenção
especial ao livro Estrutura e
Dinâmica do Setor de Serviços
no Brasil, organizado por João
Alberto Negri e Luiz Cláudio
KUbota, editado pelo Ipea em
2006 (disponível no site do
ipea - www.ipea.gov.br)
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No Brasil, o setor de serviços participava com 48,2% do PIB em
1959 e 53,7% em 1979/80. (SERRA, J., 1982). Já em 2003, de
acordo com o IBGE, 58,69% do PIB (na séria antiga) eram derivados
dos serviços. Mas, conforme a nova metodologia de quantificação
do PIB adotada a partir de 2007, o setor de serviços detinha 66,7%
da participação do PIB em 2000.

Os seguintes movimentos econômico-sociais estão provocando
uma crescente importância do setor de serviços:

a) aumento da idade média da população;

b) elevação da renda familiar;

c) crescimento da produtividade na indústria e na agropecuária;

d)  expansão do peso da tecnologia no valor dos bens e serviços
e da globalização do setor, como a TIC e design;

e)  importância do apoio pós-vendas aos clientes.

Essa evolução está provocando maior demanda por serviços e
pessoal especializado em desenvolvimento tecnológico, educação,
saúde, lazer, cultura, esportes, atividades de apoio à produção
industrial e agrícola etc.

Alguns exemplos servem para ilustrar esse movimento (FREIRE,
CARLOS T. In; NEGRI; KUBOTA, 2006).

i Hotéis, comércio atacadista e varejista, manutenção
e reparação de máquinas e equipamentos,
transportes, audiovisual, telecomunicações, sistema
financeiro e setor público passaram a ter a gestão mais
flexível e a oferta e demanda de produtos/serviços
diretamente relacionados ao uso intensivo de
tecnologia, seja através de máquinas e equipamentos,
seja por meio de softwares.

i A área da saúde também está pesquisando mais e
utilizando, crescentemente, equipamentos e softwares
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de alta tecnologia, tanto para diagnósticos quanto para
tratamento clínico e cirúrgico.

i A educação está cada vez mais dependente do uso
da tecnologia de informação e comunicação,
principalmente com a expansão da educação a
distância.

i Baixos estoques no comércio, reduzindo assim o custo
do capital de giro, dependem de seu rígido controle e
do acesso rápido aos fornecedores para a realização
de novos pedidos, aspectos diretamente vinculados
ao uso da tecnologia de informação e comunicação.

Como esses, poderiam ser dados dezenas de exemplos de que o
setor de serviços, desde a 3ª revolução industrial e tecnológica, é
um grande cliente de equipamentos e de softwares com tecnologia
de vanguarda. E mais, é um grande produtor de inovações para
serem aplicadas nos setores industrial e agrícola, especialmente
em softwares, transmissão de conhecimentos, design etc. (KUBOTA
In: NEGRI; KUBOTA, 2006).

Contudo, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no setor de
serviços devem ser examinados de uma forma diversa do que
usualmente é feito na indústria e na agropecuária (OCDE, 2005).

As principais diferenças seriam as seguintes:As principais diferenças seriam as seguintes:As principais diferenças seriam as seguintes:As principais diferenças seriam as seguintes:As principais diferenças seriam as seguintes:

Por definição, o setor de serviços não produz, fisicamente,
equipamentos. Todavia, é um forte demandante destes e exerce
muita influência nos processos de gestão em geral (produção,
administração, tecnologia, conhecimentos). Quando a indústria
está pesquisando novos produtos ou melhorias dos existentes,
ela tem nos serviços um de seus principais mercados,
especialmente na tecnologia de informação e comunicação. Para
segmentos do setor de serviços com forte demanda e dominados
por grandes clientes, como telecomunicações, saúde, transportes
e sistema financeiro, quando não há parcerias nos investimentos
de desenvolvimento de produtos, há troca de informações durante
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a fase de desenvolvimento de produtos com o objetivo de se
adequar a oferta às necessidades dos clientes (OCDE, 2005).

O segmento produtor de softwares encontra-se no setor de
serviços. Apenas esse fato já coloca o setor de serviços com um
papel de extremo destaque em P&D, pois, atualmente,
praticamente todas as máquinas, equipamentos, bens de consumo
duráveis etc. dependem de softwares para funcionar e ter todo o
seu potencial aproveitado (SILVA, NEGRI; KUBOTA, In: NEGRI;
KUBOTA, 2006).

Em geral, a tecnologia mais evoluída utilizada no setor de serviços
é a de processo: as ferramentas de organização e de controle da
oferta de produtos/serviços. Nesse sentido, a tecnologia de
informação e de comunicação cumpre papel essencial na
modernização do setor e na ampliação de oferta de novos
produtos/serviços para toda a economia (LASTRE, et al. 2003).

As inovações no setor de serviços são bem menos passíveis de
propriedade intelectual, especialmente por estarem muito
relacionadas a idéias (OCDE, 2005).

Enfim, como regra geral, mas não absoluta, o setor, sob a ótica da
inovação, é receptor de tecnologia produzida pela indústria e
agropecuária e mais centrado na oferta de produtos/serviços com
forte conteúdo de tecnologia da informação, design, P&D nas
ciências em geral, publicidade, contabilidade, entre outros (FREIRE,
Carlo T. In: NEGRI; KUBOTA,, 2006).

Tecnologia no Sistema Financeiro
O setor financeiro segue, em linhas gerais, o padrão de P&D do
setor de serviços, absorvendo tecnologia mais que a desenvolvendo
isolada ou internamente (FDC, 2006). Sem margem de dúvida, o
campo da tecnologia da informação e comunicação (TIC) é o mais
importante no setor (FEBRABAN, 2006).
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Dada a especificidade dos bancos de criar moeda e centralizar e
concentrar recursos monetários de investidores, eles têm grande
capacidade de lançar inovações financeiras. Embora todas as
inovações financeiras não possam ser consideradas diretamente
relacionadas a inovações tecnológicas - radicais ou
incrementais -, cada vez mais dependem dessas inovações para
serem lançadas e operadas no mercado (MADI, 1995).

As inovações financeiras pressupõem pesquisas econômico-
financeiras e cálculos econométricos e de probabilidades com
cruzamento de grande número de variáveis e de dados. Essas
pesquisas combinam análises qualitativas e quantitativas e
informações de empresas, de setores e da economia com um todo;
incorporam a coleta de dados em nível nacional e internacional e
estudos sobre o passado, presente e as tendências para o futuro.

Tudo isso pressupõe uma altíssima capacidade de armazenagem,
flexibilidade e agilidade no tratamento dos dados e capacitação
técnica dos funcionários (SACHECHTMAN, 2006).

Mas o potencial dos bancos em lançar inovações financeiras e
vender seus respectivos produtos no mercado tem, além dos
fatores econômico-financeiros, restrições regulatórias. Cada
produto financeiro deve levar em consideração o seu grau de risco
e suas possibilidades de impacto sobre o capital dos bancos. A
razão para isso são as normas e regras prudenciais fixadas pelo
BC a partir do Acordo da Basiléia I e II, que estabelecem limites,
até mesmo penalidades, caso o perfil dos créditos esteja em
desacordo com as exigências de capital mínimo (ACORDO DA
BASILÉIA, 1997).

Por conseguinte, as inovações financeiras e os créditos dos bancos
precisam se sustentar em análises quantitativas e em "sistemas
de gestão de riscos" das movimentações financeiras dos próprios
bancos e das condições financeiras dos clientes. Para tanto, são
necessários softwares complexos e dedicados para calcular as
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relações entre o volume de capital próprio e a exposição a riscos
de crédito, de mercado e operacional dos produtos.

Todo esse trabalho realizado pelos bancos deve também ser
compatibilizado com o fator tempo. Desde o crédito pessoal e
imobiliário ao financiamento de uma máquina ou de um
investimento produtivo que inclua a construção de uma nova
unidade produtiva ou de um projeto de infra-estrutura, os bancos
precisam ter agilidade e segurança em dar respostas ao mercado,
sob pena de perder clientes para os concorrentes (FDC, 2006).

O crédito pessoal ou ao consumidor, por exemplo, precisa ser
imediato, sob ameaça de o produtor, a loja e o banco perderem
clientes para a concorrência.

O crédito imobiliário, em contrapartida, tem maior tempo para
análise, mas não muito. Entretanto, requer maior segurança na
decisão em função do volume de valores envolvidos, dos prazos
de pagamento e da insegurança jurídica, caso seja necessário
executar as garantias.

A mesma linha de raciocínio vale para empréstimos ou
intermediação para investimentos em pequenos, médios e grandes
empreendimentos: busca da combinação ótima entre prazo, risco,
garantia e rentabilidade entre os recursos disponíveis para os
financiamentos e para os próprios bancos. Registra-se que as
decisões devem ser tanto mais cuidadosas quanto maiores os
prazos e os recursos evolvidos.

Portanto, as operações cotidianas e mais freqüentes têm uma
gestão mais rotineira e automática, mas nem por isso requerem
menor grau de TI. Talvez até mais, em conseqüência da relevância
da velocidade que se demanda nesse tipo de operações.

Em suma, a globalização da economia, o câmbio flexível, a enorme
quantidade de variáveis econômicas, sociais e políticas que afetam
os negócios exigem dos bancos uma vigorosa e ágil capacidade
de análise de risco e de lançamento de novos produtos. O que,
por sua vez, força o sistema financeiro, para ter maior probabilidade
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de sucesso em seus negócios, a usar, intensamente, poderosos
sistemas de hardwares e de softwares de tecnologia de informação
e comunicação. Salienta-se que, muitas vezes, os softwares
precisam ser desenvolvidos de acordo com a dinâmica específica
das atividades bancárias (FDC, 2006).

Regulação, Segurança e Inovações
Como já assinalado, o BC tem uma regulamentação bastante rígida
sobre o setor financeiro, com o objetivo de amenizar o risco
sistêmico e a inadimplência e garantir a segurança dos depósitos
à vista e das aplicações financeiras, particularmente em função
de o segmento bancário ser dotado da capacidade de criar moeda.
Mas o BC também busca, com a regulação, evitar o excesso de
especulação financeira nos diversos mercados de mercadorias e
de derivativos. O atendimento dessas exigências regulatórias
requer que os bancos disponibilizem, em tempo real, informações
desagregadas sobre a movimentação financeira para o BC. Além
disso, há também as reivindicações dos clientes que igualmente
querem suas movimentações financeiras disponíveis "on line" e
desagregadas (BACEN, 2002 a 2006). Essas são mais algumas
razões para os bancos precisarem usar sofisticados sistemas de
controle, informação e comunicação.

Paralelamente a essas características da demanda de tecnologia,
os bancos procuram ter segurança absoluta em todas as
movimentações bancárias, seja para resguardar os haveres e o
sigilo dos clientes, seja para evitar fraudes internas e externas
sobre os recursos dos próprios bancos. A confiança dos clientes
nos produtos e serviços dos bancos é indispensável para o sucesso
dos negócios e até mesmo para o pleno funcionamento do sistema
financeiro (ACORDO DA BASILÉIA, 1997 e FDC, 2006).

Por exemplo, houve, por ocasião do início das operações bancárias
através de correspondentes bancários no passado, uma
desconfiança por parte do público, que tinha dúvidas se os
pagamentos dos boletos seriam de fato recebidos pelos credores
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ou se os funcionários teriam condições de acessar as operações.
Com o tempo, essa suspeição foi passando e hoje os
correspondentes estão incorporados normalmente ao movimento
bancário. A mesma evolução no clima de confiança ocorreu com
os cartões de débito e crédito e as ATMs e está acontecendo com
a internet banking. Isto demonstra a importância do quesito
segurança para o sucesso no lançamento de inovações financeiras
e tecnológicas, essenciais para a ampliação dos mercados e a
redução dos custos (FDC, 2006).

O desvio de recursos de clientes e fraudes sempre ocorreu, em
menor ou maior grau, nos bancos de todo o mundo, como de resto
nas empresas em geral e nos governos. No caso dos bancos, a
diferença agora é o uso criminoso, cada vez maior, da informática.
O desafio, crescente, é enfrentar as fraudes eletrônicas que,
dependendo de sua magnitude, podem abalar a confiança dos
clientes nos instrumentos bancários eletrônicos e até mesmo na
própria moeda, fora a possibilidade de causar limitações sobre a
difusão tecnológica no setor, o que acarretaria uma série de
efeitos colaterais negativos na gestão e estratégia bancária
(JORNAL VALOR ECONÔMICO, 29 out. 2006).

No Brasil, ainda é comum os assaltos à mão armada às agências
e postos bancários. Em 2005, de acordo com o jornal Estado
de São Paulo (22 set. 2006), com base em dados da Secretaria
de Segurança Pública, ocorreram 133 assaltos a bancos na
Grande São Paulo, em 2005, e 109 de janeiro a junho de 2006.
Ainda que os números sejam muito altos, cerca de um assalto
a cada três dias ou a cada dois dias úteis em 2005 caiu muito
em relação a anos passados. Em 1997 foram 972 casos.
Certamente, essa diminuição dos assaltos custou muito para
os bancos e o setor público.

Outros crimes com uso de violência que envolvem os bancos são
os através de seqüestros relâmpagos e roubo de documentos para
quadrilhas. Utilizando cartões eletrônicos das vítimas, fazem
saques em caixas automáticos ou, aproveitando-se do Sistema
de Pagamentos Brasileiro, executam transferência de recursos em
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tempo real para contas de parceiros e fazem compras em lojas.
Mas há também o desvio criminoso de recursos dos bancos sem
o uso da violência. Um bom exemplo são os bandidos que oferecem
ajuda a cidadãos na hora em que esses lidam com caixas
eletrônicos ou que prestam atenção na digitação das senhas e
conseguem acesso aos recursos dos usuários sem fraude.

Outras formas de delitos bancários são os executados por
criminosos e quadrilhas mais sofisticadas, cibernéticas, que
conseguem movimentar contas e aplicações financeiras, através
da clonagem de cartões ou da descoberta de dados "sigilosos",
desviando recursos para outras contas ou utilizando cartões de
crédito e de débito.

Em função desses problemas com a segurança bancária, os bancos
são compelidos a investir pesadamente para contrapor as ações
dos criminosos, desde na guarda física até na TIC. Segundo
informações da F ebraban, FGV, Delloite e Symantec sistematizadas
pelo Jornal Valor Econômico (29 out. 06), as fraudes cibernéticas
alcançam 327 mil de um total de 23 bilhões de transações bancárias
eletrônicas e geraram, no mínimo, R$300 milhões de prejuízos em
2005. Para combater esse tipo de crime, os bancos investiram em
segurança eletrônica, em 2006, em torno de R$1,2 bilhão dos
R$18 bilhões que alocariam anualmente em TIC.

Indicadores Bancários Quantitativos
de Tecnologia
Os meios eletrônicos de pagamentos ainda têm amplo espaço para
crescerem no Brasil. De acordo com o BC (BACEN, 2005), quando
comparado aos países desenvolvidos analisados neste Relatório
no ano de 200432, o Brasil é o segundo país que utiliza mais
cheques nos pagamentos que não sejam em espécie (33,9%),
atrás apenas dos EUA (39,8%). Entretanto, o Brasil é o país que
mais reduziu seu uso entre 1999 e 2004 (de 62,5% para 33,9%).

32 Alemanha, Bélgica, Brasil,
Espanha, EUA, Finlândia,
França, Holanda, Itália, Japão,
Portugal, Reino Unido, Suécia
e Suíça.
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Como há muitos países que utilizam somente até 5% dos
pagamentos através de cheques, pode-se esperar uma queda
ainda grande no Brasil, o que acarretará fortes efeitos sobre a
intensidade no uso da TIC no sistema financeiro e sobre os custos
de transações no país.

Uma outra diferença entre o Brasil e a maior parte dos países
analisados neste trabalho do BC é em relação à cooperação entre
as instituições financeiras no que toca aos sistemas de liquidação
de pagamentos. Enquanto em muitos países há apenas um sistema
para compensação e liquidação de pagamentos e outras funções,
"no Brasil, há seis sistemas que processam, compensam e liquidam
pagamentos de varejo" (BACEN, 2005 p. 11,). Com isso, a infra-
estrutura perde em economia de escala, tornando sua operação
mais cara para todos: administradores dos sistemas;
intermediários (bancos, comércio, indústria etc.) e usuários finais.

Ao "Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo no Brasil",
de 2005, foi incorporado o 1º Adendo Estatístico, em maio de
2006, realizado pelo Departamento de Operações Bancárias e de
Sistema de Pagamentos (Deban), cujos resultados mais
relacionados ao tema desta pesquisa são mostrados a seguir. A
ordem de grandeza dos números retrata a complexidade e a
dimensão física da TIC no setor.

Em 2005, foram processadas 5,7 bilhões de operações de
compensação e liquidação, somando um valor de R$ 5,7 trilhões,
com um valor médio de R$1.000,00 por operação.

Sistemas de compensação, operações bancárias
e instrumentos de pagamento
Em termos de volume de transações, os principais sistemas de
compensação e liquidação foram COMPE (Sistema de
Compensação de Cheques e Outros Papéis - Banco do Brasil), com
34,5% de participação; Visanet, com 29,0%; Redecard, com
18,0%; CIP - Siloc (Câmara Interbancária de Pagamentos - Sistema
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de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens
de Crédito), do BC, com 16,9%.

Entretanto, a divisão do mercado de acordo com o valor é bem
diferente.

i O CIP - Sitraf (Câmara Interbancária de Pagamentos -
Sistema de Transferências de Fundos), do BC,
enquanto realiza apenas 0,6% das operações,
movimenta 42,1% do valor total das compensações.

i O Sistema de Transferência de Reservas do BC é
responsável por 0,1% das operações, mas atua sobre
27% do valor.

i Já a Visanet e a Redecard trabalham com 57% das
operações, mas que correspondem somente a 2,8%
do valor.

Das 5,7 bilhões de operações, 5,62 bilhões foram abaixo de
R$5.000,00, somando um total de R$1,32 trilhão, com valor
médio de R$234,00. Já as operações iguais ou acima de
R$5.000,00 atingiram 76 milhões de operações, somando
 R$4,37 trilhões, com valor médio de R$57,8 mil.

Está havendo, desde os últimos anos, uma mudança expressiva
nos instrumentos de pagamentos.

Entre 1999 e 2005, houve um aumento de 4,0 bilhões para 6,7
bilhões de pagamentos (67% de elevação).

Desagregando esses indicadores, vê-se que, entre 1999 e 2005,
o uso de cheques caiu 27%; e ocorreu a expansão de 982% no
cartão de débito, de 240% no cartão de crédito, de 250% no débito
direto (por exemplo, desconto direto na conta bancária para
pagamento de telefone, energia, seguros etc.) e de 71% na
transferência de crédito interbancária.

Conseqüentemente, o uso de instrumentos de pagamentos por
habitante também está se alterando: entre 1999 e 2005, houve
queda de 35% nos cheques e aumento de 840% nos cartões de
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débito, de 202% nos cartões de crédito, de 212% nos débitos
diretos e de 65% nas transferências interbancárias.

Quando se acrescenta o crédito intrabancário, o volume de
pagamentos sobe, entre 1999 e 2005, para 17,2 bilhões de
operações, dividido entre cheques com 15%; cartão de débito com
7%; cartão de crédito com 11%; débito direto com 4%;
transferência de crédito com 63%.

Em relação ao valor, o total chegou, em 2005, a R$4,3 trilhões:
com R$1 trilhão através de cheques (queda de 38% entre 1999 e
2005); R$53 bilhões através de cartões de débito (elevação de
958%); R$137 bilhões via cartão de crédito (aumento de 285%);
R$146 bilhões por meio de débito direto (expansão de 235%);
R$3,1 trilhões através de transferência de crédito interbancária
(crescimento de 33%).

A média de valor por instrumento de pagamento foi, em 2005, de
R$558,00 por cheque (queda de 16% em relação a 1999);
R$46,00 por cartão de débito (redução de 2% em relação a 1999);
R$73,00 por cartão de crédito (aumento de 13%); R$190,00 por
débito direto (queda de 4%); R$2.858,00 por transferência de
crédito interbancária.

Em 1999, havia 23.432 milhões de cartões com função crédito e
67.434 milhões de cartões com função de débito, enquanto em
2005 havia 68.129 milhões de cartões com função crédito e
155.605 milhões de cartões com função débito, significando um
aumento relativo de 191% e 131%, respectivamente.

Para cada conta corrente (total de 95 milhões de contas) havia,
em 2005, 1,64 cartão de débito e 0,72 cartão de crédito por
conta corrente, lembrando que muitos correntistas possuem mais
de uma conta corrente.

Em termos de valor, a média das transações por cartão de crédito
foi de R$73,00, enquanto seu valor médio movimentado em todo
o ano foi R$2.007,00. No caso de cartão de crédito, houve um
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sensível aumento no ano de 2005: 50% na quantidade de
transações e 48% no valor do movimento total.

Já o valor médio das transações dos cartões de débito alcançou,
em 2005, R$46,00, atingindo um valor total médio de R$1.729,00
acumulados no ano. Registra-se que o valor total do movimento
por cartões de débito aumentou 2.218% entre 1999 e 2005,
passando de R$ 75,00 para R$ 1.729,00.

ATMs / Caixas Automáticos
Um outro instrumento de TIC que cumpre papel essencial na
movimentação bancária são as ATMs, mais conhecidas como caixas
automáticos.

A quantidade total de transações anuais nas ATMs subiu de
3.817 bilhões para 6.782 bilhões, entre 2001 e 2005. O número
de transações por habitante passou de 22, em 2001, para 37,
em 2005. Já as transações por terminal passaram de 34,3 mil,
em 2001, para 46,2 mil, em 2005.

A distribuição territorial dos terminais de ATMs nas principais
unidades da federação, em 2005, foi mais ou menos equivalente
à respectiva participação no PIB nacional: 34,1% das ATMs em
São Paulo; 11,2% no Rio de Janeiro; 9,6% em Minas Gerais.

Em termos internacionais, o Brasil tinha, em 2004, uma média de
768 terminais de ATMs por milhão de habitantes; a Alemanha,
638; os EUA , 1.303; a Suécia, 315. Em relação aos países
selecionados nesta pesquisa, o Brasil não está muito longe,
relativamente, da média internacional, pois a média dos países
analisados nessa pesquisa do BC, sem o Brasil, é de 845 terminais
por milhão de habitantes.

Já em termos da média de número de transações e de valor por
transação por terminal ATM, o Brasil está bem abaixo da referência
dos países desenvolvidos: 14.064, enquanto a média dos países
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em questão, sem o Brasil, são 41.436 transações, o que as torna
mais custosas no país.

No que toca ao valor médio por transação, o Brasil atinge U$ 57,
enquanto os países selecionados alcançam U$171. Portanto, o
Brasil está muito abaixo da média dos países desenvolvidos, o
que é de se esperar, pois a nossa renda per capita é bem inferior
e sua concentração é muito alta.

Um aspecto que chama atenção é o alto número de terminais que
atendem apenas aos clientes da instituição financeira proprietária:
96.413 entre os 146.795 terminais ATM existentes no país em
2005, representando, portanto, cerca de 66% do total. O problema
é que, quando ATMs funcionam apenas para as respectivas
instituições proprietárias, deixa-se de aproveitar todo o potencial
das máquinas para se rebaixar ainda mais os custos das
transações. Mas essa "contradição" não é fácil de ser superada,
em razão das estratégias de concorrência. Para amenizar essa
perda de economia de escala e menor acesso aos caixas
automáticos pela população, sem ferir as estratégias empresariais
e os investimentos passados, podem-se reforçar as redes
compartilhadas de ATMs.

Os Pontos de Venda no Comércio (POS)
Outro importantíssimo meio de transações é o chamado POS (Point
of Sale), que são as máquinas para uso de cartões de débito e
crédito disponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e de
serviço. Nesse caso, há uma grande diferença entre o Brasil e os
demais países citados: não há interoperabilidade entre os POS de
cartões de crédito e de débito, ou seja, são utilizadas máquinas
diferentes para cartões de crédito e de débitos concorrentes. Isso
significa maiores custos de transação para todos, encarecendo a
venda de produtos e serviços.

O estoque de terminais POS vem-se expandindo fortemente no Brasil.
Havia 273.057 POS de cartões de crédito em 1999 e 1.277.827
em 2005, representando um aumento de 368% no período.
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Em relação aos POS de cartões de débito, havia 250.148 em 1999
e 1.342.183 em 2005, significando um crescimento de 437%.

Mas o número de terminais POS por milhão de habitantes ainda é
baixo no Brasil, quando comparado com os países analisados pelo
Diagnóstico do BC. No Brasil, em 2004, havia 6.223 terminais
POS de cartões de débito e 6.069 POS cartões de débito por milhão
de habitantes. Nos demais países que compõem essa amostra,
havia 12.355 POS por milhão de habitantes (as máquinas para
cartões de débito e de crédito são as mesmas).

No que toca aos cartões de débito, o número médio de transações
per capita e o valor médio por transação também são bem
menores no Brasil. Foram 52,55 transações per capita em 2004
nos países citados e 5,1 transações per capita no Brasil. Em relação
ao valor médio por transação, os dados indicam que, nos outros
países, foi de US$107, e, no Brasil, foi de US$15,8. A razão é a já
apontada para os ATMs: menor renda per capita  e sua elevada
concentração no país.

O mesmo padrão parece ocorrer nos POS dedicados aos cartões
de crédito. Nesse caso, como essa amostra específica é pequena,
pode-se apenas detectar que, nos países em que há informações,
o movimento é similar aos dos POS para cartões de débito.

A distribuição territorial dos terminais de POS entre os estados
mais importantes do ponto de vista econômico foi mais ou menos
equivalente à respectiva participação no PIB nacional: 34,1% das
ATMs e 34,6% dos POS em São Paulo; 11,2% das ATMs e 14,2%
dos POS no Rio de Janeiro; 9,6% das ATMs e 8,3% dos POS em
Minas Gerais.

O número e o valor das operações bancárias através de "Acesso
Remoto" (transferências de crédito via TED, DOC e pagamentos
de títulos, impostos, contas de água, luz e telefone etc. por meio
de internet, débito automático, telefone móvel e fixo) também
aumentaram acentuadamente entre 2001 e 2005: a quantidade
se elevou em 194%, especialmente a transferência de crédito,
que aumentou 1.216%. O valor subiu de R$ 185 bilhões para
R$ 3.176 bilhões, significando 1.617%.
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Os investimentos em TIC
Esses indicadores já são suficientes para demonstrar que a
tendência do avanço da TIC sobre todas as atividades bancárias
é inexorável e impressionante. As principais despesas e
investimentos em TIC no setor bancário, de acordo com a Febraban,
são mostrados a seguir de forma desagregada (FEBRABAN, 2006).

Em 2005, estavam instalados, em Centrais e Departamentos,
272,4 mil mainframes e 197,6 mil estações de trabalho, PCs e
notebooks, enquanto em 2003 havia 164,6 mil mainframes e
158,6 mil estações de trabalho, PCs e notebooks, representando
uma expansão de 65,4% e 24,8% nesse período, respectivamente.

Já nas agências e nos postos de atendimento bancários, a
expansão ocorre timidamente, refletindo sua baixa expansão física,
já apontada. As estações de trabalho, PCs e notebooks cresceram
de 214,8 mil, em 2003, para 249,9 mil, em 2005; os servidores
de rede local aumentaram de 32,7 mil para 34,7 mil; e os terminais
de caixas caíram de 131,7 mil para 119,2 mil.

O total de terminais de auto-atendimento (saque, depósito,
dispensador de cheques, consulta de saldo e extrato) cresceu de
108,4 mil para 149,7 mil, entre 2000 e 2005.

Em 2005, ainda de acordo com a Febraban, os gastos com TIC
somaram R$12,9 bilhões. Desse total, R$4,6 bilhões são
considerados investimentos: R$2,6 bilhões na compra e leasing
de equipamentos de informática (R$1,3 bilhão em 2000);
R$800 milhões em equipamentos de telecomunicações
(R$ 431 milhões em 2000); R$ 1,1 bilhão em softwares básicos e
aplicativos (R$ 517 milhões em 2000); e R$ 100 milhões com
pessoal para desenvolvimento de novas aplicações (sem dados
para 2000). R$2,4 bilhões foram despendidos com pessoal ligado
ao desenvolvimento tecnológico R$4,8 bilhões foram gastos em
manutenção e despesas gerais.

A Febraban mostra também que, entre 2000 e 2004, houve um
aumento de 65% na compra de softwares de terceiros, de
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R$517 milhões em 2000, para R$850 milhões, em 2004. No
dispêndio em softwares desenvolvidos pelos próprios bancos,
ocorreu um aumento de 57%, subindo de R$ 613 milhões, em
2000, para R$967 milhões, em 2004. Segundo entrevistas da
pesquisa qualitativa (FDC, 2006), as maiores inversões no
desenvolvimento interno de softwares e de novas aplicações são
realizadas pelos grandes bancos, enquanto os de médio e
pequeno portes têm, basicamente, acesso a softwares e seu
desenvolvimento através de fornecedores. As três principais
razões seriam: a economia de escala dos grandes bancos, como
está registrado nos indicadores de participação no mercado; o
maior dispêndio de capital, especialmente quando, em
contraponto, há outras boas oportunidades de mercado para o
uso dos recursos disponíveis; a necessidade de ter de se montar
uma equipe integrada, capacitada e atualizada, para poderem
ser desenvolvidos sistemas de TIC competitivos em relação aos
disponíveis ou que podem ser desenvolvidos no mercado.

Um aspecto importante na P&D do setor bancário é o lançamento
de novos produtos ou serviços, considerado como principal meio
de expansão das receitas pela pesquisa da IDC Analyse the Future,
descrita mais adiante (IDC, 2006). Nesse caso, não é preciso,
necessariamente, instalar novas máquinas ou equipamentos. Esse
produto ou serviço pode ser derivado de novos softwares ou de
evolução de softwares já em uso. Por exemplo, um novo produto
como a conta simplificada, visando à incorporação de clientes de
baixa renda, pode aproveitar os softwares já em uso e a
capacidade já instalada dos hardwares.

Uma outra fonte de dados de TIC no setor financeiro é a pesquisa
realizada pela firma de consultoria IDC Analyse the Future junto a
30 bancos, 20 seguradoras e 20 corretoras, citada pelo Relatório
Bancário (2006). A pesquisa estima que o mercado total de TIC
no Brasil corresponda a US$16,2 bilhões e que cresça, 14,9% em
2006. Desse valor, 44% seriam derivados de hardwares, 40% de
serviços e 16% de softwares. Em relação ao mercado total de TIC,
o setor financeiro no Brasil seria responsável por 21%, enquanto,
no México, ocuparia 16%, no Chile 19% e na Colômbia 23%.



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

134

A pesquisa fez também entrevistas específicas sobre TIC em 13
bancos grandes, 9 médios e 13 pequenos.

i 85% dos grandes, 70% dos médios e 60% dos
pequenos têm comitês formais de TIC.

i Em média, os grandes bancos têm 400 sistemas de
TIC e trabalham com 18 fornecedores. Os bancos
médios têm 57 sistemas de TIC e trabalham com 14
fornecedores, e os pequenos têm 40 sistemas e lidam
com 12 fornecedores.

i Em relação à importância da TIC, pode se depreender
das respostas sobre essa questão que os bancos,
embora a considerem estratégica, colocam-na como
subordinada às decisões estratégicas.

i Os temas que mais atraem sobre TIC, em geral, são
terceirização, tecnologias emergentes, segurança e
fraude, governança, infra-estrutura e redução de
custos.

i O pessoal empregado pelos grandes bancos
entrevistados atinge 439 mil, sendo 26,6 mil na área
de TIC; pelos 9 bancos médios o número de
funcionários chega a 5,4 mil, com 400 na área de TIC;
e nos 9 bancos de pequeno porte, o número de
empregados alcança 2,1 mil, sendo 230 alocados em
TIC.

i Um dado significativo é em relação ao crescimento do
número de funcionários em TIC no ano de 2005: os
grandes bancos absorveram 5% a mais no total e 20%
em TIC; os médios empregaram menos 3% no total e
mais 8% em TIC; e os pequenos mantiveram o mesmo
número de funcionários, mas contrataram mais 28%
em TIC. Esse indicador registra claramente a crescente
importância da TIC nos bancos.
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A Qualificação de Pessoal
Nesse sentido, um traço do sistema financeiro que tem muito a
ver, mas não apenas, com a cada vez maior presença da TCI nos
negócios bancários é a elevação da qualificação de pessoal. São
vários fatores que levam a isso.

Desde a década de 1980, vem-se expandindo a terceirização de
operações que não têm ligações diretas com as atividades-fim
dos bancos, que, em geral, são as que exigem menor qualificação
de pessoal, como segurança, transporte de valores, limpeza etc.

Mesmo os bancários que exercem cargos operacionais e lidam
com atividades mais mecânicas, precisam ter rapidez de raciocínio,
senso de organização e de rotina, habilitação para dialogar e lidar
com problemas, formação moral e ética mais sólida e capacidade
de assimilação de novos softwares, processos de controle e formas
de gestão.

Nos casos de cargos de gerência, supervisão, coordenação, além
dos atributos descritos, há necessidade de se ter sensibilidade e
conhecimentos de economia; administração de empresas;
ferramentas de gestão; dinâmica do sistema financeiro e dos
concorrentes; aptidão para liderança e para lidar e negociar com
funcionários, clientes e parceiros; processos de tomada de decisões
em situações de stress.

Em cargos de análises financeiras e de mercado, de
desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços, controles
contábeis e de custos, é necessário conhecimentos gerais de
economia, informática, processos de gestão contábil e financeira,
regulação e regulamentação financeira, e, dependendo de cada
função, conhecimento especializado em setores econômicos ou
ciências de computação ou gestão de processos etc.

Com o crescimento econômico, aumento da produtividade,
elevação da idade média da população, redução do número de
filhos, entre outros fatores, é cada vez maior o número de pessoas
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com poupanças disponíveis e crescentes para aplicações
financeiras. Alguns bancos, inicialmente os de investimentos,
percebendo esse movimento, passaram a alocar funcionários
especialmente capacitados para atender, "pessoalmente", a esse
público. Essa ação tornou-se um instrumento importante de
concorrência, forçando todos os bancos que lidam com fundos de
investimentos a adotar estratégias de atendimento personalizado.
Mas as empresas também estão crescendo e buscando diversificar
seus investimentos financeiros. Com isso, o atendimento
personalizado também ganha impulso. Em decorrência, os bancos
procuram oferecer novos fundos de investimentos, muitas vezes
individualizados, que combinem com os interesses, as
necessidades e o perfil dos investidores. Portanto, é preciso ter
funcionários altamente capacitados que tenham condições de
perceber no mercado novas oportunidades de investimentos, de
criar e montar as respectivas aplicações financeiras e de, muitas
vezes, também cumprir a função de negociar diretamente com
esse tipo de cliente que requer segurança e conhecimento por
parte de quem o atende.

Os indicadores da Febraban (2006) sobre o perfil profissional dos
bancários corroboram que a competência é uma exigência cada
vez mais presente. Os dados para 2005 abarcam uma amostra
de 36 bancos que possuem em seu conjunto 403 mil funcionários:

44,5% dos funcionários têm o superior completo; 10,2% possuem
pós-graduação, mestrado e doutorado; 41,2% têm o médio
completo e 1,9% o profissional completo.

2,0% têm apenas o fundamental completo e 0,2% não completou
o ensino fundamental.

O nível de qualificação é bastante forte, principalmente ao se
comparar com a média nacional de anos de estudo: 23,1% da
população cursaram o 2º grau e 6,1%, o ensino superior.
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Correspondentes Bancários
Um exemplo de combinação entre inovações
tecnológicas e de gestão

Carlos Anibal Nogueira Costa e Hérica Righi

Atualmente, a importância e o vigor dos correspondentes
bancários é uma unanimidade nas entrevistas da pesquisa
qualitativa (FDC,2006). A rede de correspondentes tem sido
um poderoso instrumento de:

a) bancarização;

b) estímulo ao movimento bancário;

c) captação de clientes;

d) venda de crédito, produtos e serviços financeiros;

e) capilaridade a baixo custo;

f) fortalecimento dos bancos de pequeno e médio portes
na concorrência bancária.

A história institucional dos correspondentes bancários começa
com a edição da Resolução 2.640 (25/08/1999), que permitiu
a contratação de empresas não bancárias pelos bancos1  para
o exercício das seguintes funções:

a) recepção e encaminhamento de propostas de abertura
de contas de depósitos a vista, a prazo e de poupança;

b) recebimentos e pagamentos relativos a contas de
depósitos

a vista, a prazo e de poupança, bem como aplicações e
resgates em fundos de investimento;

c) recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios
de prestação de serviços mantidos pelo contratante na
forma da regulamentação em vigor;

1 A resolução prevê que os
bancos atendidos por essas
determinações são os bancos
múltiplos com carteira
comercial, bancos comerciais
e a Caixa Econômica  Federal.
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d) execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em
nome do contratante;

e) recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos
e de financiamentos;

f) análise de crédito e cadastro;

g) execução de cobrança de títulos;

h) outros serviços de controle, inclusive processamento de
dados, das operações pactuadas;

i) outras atividades, a critério do Banco Central do Brasil.

Portanto, os correspondentes bancários podem executar uma
variedade de funções que poupam investimento, custo de
manutenção, tempo e recursos humanos e dos bancos,
podendo, ainda, amenizar a complexidade da gestão em geral.

A Resolução 2.640 previa ainda que a contratação de empresas
para abertura de contas, recebimento de contas, títulos e
pagamentos, e aplicações e resgates em fundos de investimento
(funções a e b) estaria subordinada à autorização prévia do BC
e poderia ocorrer somente em municípios desprovidos de
agências bancárias ou postos de atendimentos. Todavia, se fosse
apenas para exercerem as demais funções (execução de ordens
de pagamento, pedidos de empréstimo, análise de crédito e
cadastro e serviços de controle), as contratações precisariam
apenas ser comunicadas ao Banco Central.

Em 2000, com a Resolução 2.707 (30/03/2000), a Resolução
2.640 foi revogada e a contratação de correspondentes
passou a ser possível mesmo em cidades com agências
bancárias. A Resolução 2.707 (30/03/2000) proibia que a
empresa contratada pelo banco substabelecesse contrato a
terceiros, realizasse adiantamento de recursos a ser liberados
pelo banco contratante, emitisse carnês ou títulos relativos
às operações intermediadas a seu favor, cobrasse tarifas
adicionais aos serviços prestados e prestasse garantia nas
operações efetuadas como correspondentes.
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Mas a Resolução 2.707 foi revogada pela Resolução 3.1102

31/07/2003). Essa passou a conceder maiores responsabilidades
à contratada (por exemplo, a recepção e o encaminhamento de
propostas de emissão de cartão de crédito), mas sempre observando
a subordinação à instituição financeira responsável. Assim, os
correspondentes bancários assumem a definição de empresas ou
instituições3 contratadas por bancos para a prestação de alguns
serviços financeiros predeterminados em paralelo com sua atividade
original. Mas a instituição contratante continua a responsável por
todas as operações realizadas nos correspondentes bancários.

Na prática, os correspondentes surgiram através da parceria entre
a Caixa Econômica Federal e as Casas Lotéricas a partir de 2001.
Com o sucesso da iniciativa, houve sua disseminação entre
magazines, lojas de comércio, farmácias, padarias, supermercados,
correios etc.

De qualquer maneira, já se sabe que os correspondentes bancários
se tornaram imprescindíveis para a expansão dos negócios dos
bancos, administração das finanças empresariais e públicas em geral
e de acesso da população aos serviços e produtos financeiros.

 TABELA1
Evolução do número de agências, pontos de atendimento e correspondentes eletrônicos,

Brasil, 2000 - 2005

Variação
2005/20002000       2001 2002      2003 2004        2005

Postos tradicionais 4 9.495       10.241 10.140    10.045 9.837        9.527          0,3%

3.731       18.653    35.511     36.474     46.035     69.546            406,5%

16.396    16.841     17.049    16.829     17.260      17.515             6,8%Número de agências

Postos eletrônicos

Correspondentes 5

14.453    16.748     22.428    24.367     25.595     27.405         89,6%

54.075     62.483    82.128     87.715     98.727     123.993         129,3%TTTTToooootal de dependênciastal de dependênciastal de dependênciastal de dependênciastal de dependências

Fonte: Banco Central do Brasil 2006.

4 Inclui postos avançados de atendimento (PAA), postos de atendimento bancário(PAB), postos de atendimento
cooperativo (PCO), postos de atendimento ao microcrédito (PAM), postos avançados de crédito rural (Pacre), de
arrecadação e pagamentos (PAP), de compra de ouro (PCO) e unidades administrativas.

5 Fonte: Febraban e Bacen

2 A Íntegra da Resolução 3.110
está no Anexo 1.

3 Não é vedada a contratação
de outros bancos para o
serviço de correspondentes
bancários, entretanto, essa
atividade deve ter prévia
autorização do Banco Central.
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Através dos correspondentes, de acordo com o Banco Central
(2004), em 2002 o sistema financeiro nacional atingiu uma
cobertura de 100% do território brasileiro, isto é, todos os
municípios passaram a contar ao menos com um ponto de
atendimento bancário. A TAB. 1 mostra a evolução dos
correspondentes de 2000 a 2005.

De acordo com a TAB. 1, em 2000 existiam 13.731
correspondentes bancários. Em 2005, por sua vez, o número
de correspondentes bancários aumentou 406,5%, saltou para
69.546. Enquanto o número de agências bancárias subiu 6,8%,
os pontos de atendimento, em geral, cresceram 129,3%, no
mesmo período.

Apesar da oportunidade e da facilidade de acesso, os
correspondentes, como foi demonstrado, demoraram um
tempo até atingir a confiança do público e seriam incluídos no
cotidiano das pessoas (FDC, 2006). Os correspondentes
passaram a movimentar um número significativo de operações
somente a partir de 2003, alcançando 125 milhões de
operações ao ano.

Entre 2003 e 2005, o volume de transações efetuadas pelos
correspondentes saltou dos 125 milhões para 296 milhões,
representando um expansão de 137% (Febraban, 2006).

Como o processo de desenvolvimento e de gestão dos
correspondentes ainda se encontra em seus estágios iniciais,
eles precisam ser mais estudados, analisados e debatidos, com
o objetivo serem solidificados como "membros" do sistema
financeiro.

Há, por exemplo, os seguintes desafios:

a) Sintonizar a gestão dos correspondentes com a dos
respectivos bancos, em termos de obediência à
regulação do BC, ética, qualidade de atendimento,
capacitação dos funcionários, agilidade etc.
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b) Os funcionários dos correspondentes diretamente
relacionados à atividade financeira devem ter direitos e
deveres acordados nas convenções trabalhistas e na
legislação específica dos sindicatos das empresas para
os quais trabalham ou o dos bancários?

c) Quais seriam os limites funcionais das atividades
bancárias e financeiras dos correspondentes?

Exemplos de correspondentes
bancários
Hoje em dia, existem inúmeros casos que podem ilustrar
essas parcerias. Serão mostrados, a seguir, três exemplos
para ilustrar essa importantíssima ferramenta de gestão: Caixa
Aqui, Banco Postal e Lemon Bank, escolhidos entre dezenas
de casos.

O Caixa Aqui
O parceiro mais conhecido da Caixa é a rede de casas lotéricas.
Esse programa começou em 2000 e tinha como objetivo
atender aos municípios sem agências de bancos. De acordo
com dados do relatório trimestral de setembro de 2004 da
administração da Caixa Econômica Federal, esta contava com
8.876 casas lotéricas como parceiras e mais 2.998
correspondentes de outro gênero nessa época, tendo saltado
de 10.465 pontos de atendimento, em 2000, para 16.888,
em 2004. O relatório ainda mostra que os correspondentes
foram decisivos para a abertura de mais de 2 milhões de
contas simplificadas entre 2003 e 2004.

O Caixa Aqui está voltado, além das contas simplificadas e
pagamento de contas, também para o microcrédito. Os clientes
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do Caixa Aqui têm acesso a empréstimos de até R$200,00
para microinvestimentos. O relatório da Caixa Econômica
Federal apresenta que, em setembro de 2004, o microcrédito
já havia atendido cerca de 375 mil clientes, disponibilizando
um volume igual a R$67,2 milhões. Custodio (2003) informa
que, entre setembro de 2002 e setembro de 2003, os
correspondentes bancários da Caixa Aqui foram responsáveis
por 38% das transações bancárias da Caixa Econômica Federal,
representando 973 milhões de transações nesse período.

O Banco Postal
O Banco Postal é uma parceria entre o Banco Bradesco e os
Empresa Brasileira de Correios. Em 2001, foi realizada uma
licitação pelos Correios para a concessão de suas agências
para a utilização como correspondentes bancários. O critério
de escolha foi o melhor preço e a melhor proposta técnica.
Essa licitação foi vencida pelo Banco Bradesco, que ofereceu
R$ 200 milhões pela concessão.

O Banco Postal oferece produtos variados, como conta
corrente, saques, depósitos, extratos, empréstimos,
recebimento de contas e tributos e cartão de crédito. De acordo
com dados apresentados por Odair Rebelato, no V Seminário
de Microfinanças do Banco Central, em 2006, o Banco Postal
já tinha recebido R$450 milhões de investimentos do Bradesco;
bancarizou 5 milhões de pessoas que, em sua grande maioria,
ganham até três salários mínimos (87,52%, sendo 44,67%
ganhando até um salário mínimo);  trabalhava, em 2006, com
5.500 pontos de atendimento em 4.483 municípios (Disponível
em: <www.correios.com.br>).
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O Lemon Bank
O Lemon Bank iniciou suas atividades em 2002 com um novo
modelo de negócio: funciona quase exclusivamente através
de correspondentes bancários. De acordo com os dados no
site da Creditus, o Lemon Bank, no início de 2006, contava
com 4.500 pontos de atendimento, que realizaram, no
primeiro semestre de 2006, 55,4 milhões de transações,
movimentando R$ 4,4 bilhões. Ao final de 2006, o site do
banco informa que o Lemon Bank já possui cerca de 5.200
pontos de atendimento (LEMON BANK, 2006).

Os correspondentes do Lemon Bank atingiam, em 2006, 4
milhões de clientes. Além da abertura de contas de pessoa
física ou jurídica, o banco também trabalha com crédito digital,
ordem de pagamento, seguro e transações compartilhadas.
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Conclusões e Tendências

Carlos Aníbal Nogueira Costa
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Com a consol idação da democracia e da estabi l idade
monetária, a redução gradativa das taxas de juros e a melhoria
paulatina no funcionamento das instituições públicas33, é
plausível supor que o Brasil tenha condições de alicerçar um
processo de desenvolvimento sustentável nas próximas
décadas, ainda que possa passar, como qualquer país, por
ciclos de queda do nível de atividades.

Contudo, a médio prazo (até em torno de 2010) há uma grande
probabilidade de que se mantenha a atual marcha de estabilidade
monetária combinada à redução das taxas de juros nominais e
reais. Isso ocorrendo, é bastante provável que, já nos próximos
dois a três anos, o país passe a crescer mais perto da média das
taxas vigentes nos países emergentes e acima da média dos países
desenvolvidos (GIAMBIAGI; LEVY, 2006).

Mas mesmo que o Brasil permaneça crescendo a taxas aquém
de seu potencial e abaixo da média dos países emergentes, como
vem ocorrendo nas últimas duas décadas e meia, a continuidade
de uma inflação baixa e controlada levará a vigorosas mudanças
nos parâmetros, orientações e estratégias do funcionamento do
sistema financeiro nacional. Num quadro de estabilidade
monetária de queda das taxas de juros e de crescimento
econômico ainda que baixo (GOLDFAJN, 2006), haverá muito mais
estímulos para a formatação de inovações financeiras,
tecnológicas e de gestão no setor financeiro para atender às
novas demandas dos investidores, do setor público e dos
consumidores, como já vem ocorrendo.

Nesse cenário, ainda que relativamente conservador, os
investidores em geral buscarão aplicações financeiras alternativas
aos fundos fortemente lastreados em títulos públicos e à caderneta
de poupança34. As empresas, os consumidores e o setor público,
por sua vez, se sentirão mais estimulados a demandar mais crédito.
No caso do crédito, é factível também esperar um aumento da
procura por financiamentos de médio e longo prazos para

33 Agilidade e segurança
jurídica, legislação mais clara
e menos contraditória, gestão
mais eficaz e eficiente etc.

 34 Naturalmente que, diante
das novas circunstâncias,
as estratégias bancárias
precisarãoser readequadas:
a) num quadro recessivo, as
est ratég ias  procurarão
maior segurança; b) mas se
o país crescer mais do que
está sendo baseado nessas
conclusões, as estratégias
serão remodeladas num
sent ido  mais  agress ivo
e ousado.
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investimentos. Além disso, as áreas da previdência privada, de
seguros, financiamento imobiliário, consórcios, câmbio,
investimentos em infra-estrutura etc. também devem se expandir,
especialmente se for considerada a demanda reprimida no país.

Por outro lado, haverá, paralelamente, a continuidade do processo
de bancarização e a intensificação no uso de instrumentos
eletrônicos/telecomunicações de movimentação financeira em
detrimento dos cheques e do uso de moeda corrente.

Diante dessas demandas, os bancos precisarão se capacitar para
aproveitar plenamente  as novas oportunidades de negócios. Para
isso, será preciso consolidar uma expertise na dinâmica
microeconômica e macroeconômica dos setores produtores de
bens e serviços, no desenvolvimento da tecnologia de informação
e na gestão operacional e de pessoal. Esses conhecimentos
visarão, entre outros aspectos, a análises mais rigorosas de
cálculos de retorno financeiro e de riscos, ao aumento da
flexibilidade, agilidade e segurança no atendimento aos clientes e
a redução de custos operacionais, a elevação da produtividade e
da qualidade do trabalho. Como decorrência, aumentará a oferta
de novas engenharias, produtos e serviços financeiros adequados
a uma conjuntura (2007/2010) nunca vivida pela economia
brasileira (PAC, 2007):

i inflação entre 3% e 4% e crescimento entre 4% e 5%;

i diminuição da relação dívida pública/PIB;

i elevação da participação do comércio exterior no PIB;

i saldos expressivos na balança comercial e de
pagamentos;

i crescentes reservas cambiais;

i baixo nível de dívida externa;

i redução da concentração de renda pessoal e regional.
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Isso ocorrendo, é indubitável que haverá uma expansão contínua
da procura por crédito para consumo, capital de giro, crédito para
exportações e importações, investimentos industriais, agrícolas,
no setor de serviços e em infra-estrutura, financiamento imobiliário
etc. Também aumentará a demanda por produtos e serviços
financeiros, como movimentação de contas correntes, pagamentos
de boletos, impostos e taxas, CDBs, fundos de investimentos,
leasing, crédito rural, seguros, previdência privada, ações etc., além
de participação do crédito no PIB e  amplificação das operações e
movimentações financeiras em todos os níveis.

Vingando esse cenário de estabilidade monetária com crescimento
econômico e permanecendo um saldo positivo significativo na
balança comercial e no balanço de pagamentos e a tendência à
queda da relação dívida pública/PIB, há uma enorme chance de
que, já no próximo ano, o país receba a classificação de "investment
grade"35. Com isso, a movimentação internacional de capitais
produtivos (bens e serviços) será intensificada no Brasil.

Face a esses avanços na economia, os bancos com atuação no
mercado brasileiro, sejam nacionais ou estrangeiros, sejam
pequenos, médios ou grandes, sejam privados ou públicos,
passarão a enfrentar uma maior disposição de bancos e de
instituições financeiras internacionais de participar e investir mais
no mercado nacional. Nesse sentido, destaca-se a grande
experiência dessas instituições em criar, desenvolver e participar
de negócios num regime de baixa inflação e taxas de juros menores
e seu enorme poder financeiro, especialmente vis-à-vis as
dimensões dos bancos nacionais. Assim, a concorrência entre os
bancos será potencializada, como efeito de uma provável redução
dos depósitos compulsórios e da necessidade de lançamento de
novos produtos e serviços financeiros, em razão, principalmente,
do crescimento econômico e da perda relativa da atratividade das
aplicações financeiras tradicionais das tesourarias baseadas em
títulos públicos, entre outros aspectos.

O maior desafio passa a ser, então, o de o Brasil alcançar e manter
o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas, ainda que

35 Classificação de risco de
um país ou de uma empresa
em relação ao cumprimento
de seucompromissos
financeiros, realizada por
agências de risco
especializadas. Quando se
atinge "investment grade",
cresce substancialmente a
confiança do mercado
financeiro (bancos, fundos de
investimentos e de
previdência, seguradoras etc.)
nos respectivos países e
empresas, elevando a oferta
de crédito e dos
investimentos em geral
(produtivos e financeiros).
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passe, como qualquer país, ainda por pequenos ciclos de baixo
nível de atividades. Para isso, uma condição indispensável e
fundamental é o sistema financeiro nacional oferecer, a preços
competitivos, novos produtos, serviços e engenharias financeiras,
particularmente os direcionados a investimentos. Mas não basta
haver a oferta de novos produtos e serviços. É preciso que estejam
de acordo com as necessidades dos investidores privados e do
setor público e com o perfil dos investimentos.

Do ponto de vista dos bancos e das instituições financeiras em
geral, esse ambiente econômico e social mais dinâmico é também
propício à impulsão dos negócios, seja para aproveitar o surgimento
de novas oportunidades de lucros, seja por pressão da concorrência
nacional e internacional.

Para tanto, os bancos precisarão manter e criar novas habilidades,
tanto internamente quanto para desenvolver e gerir parcerias,
alianças e inovações, especialmente em: a) fundos de
investimentos, fusões e aquisições, sociedades de propósito
específico, securitização, formatação de project finance,
empréstimos sindicalizados, lançamento de ações e de
debêntures, custódia etc; b) análise de risco e de retorno financeiro
das empresas privadas, de investimentos em geral e de projetos
em infra-estrutura de clientes individuais e institucionais, por
exemplo, através de parcerias público-privadas; c) expansão da
capilaridade para a oferta de produtos e serviços bancários; d)
melhoria e avanço na eficácia, eficiência, agilidade, flexibilidade e
segurança tecnológica dos produtos e serviços já oferecidos e dos
novos a serem lançados no mercado; e) atendimento a regras e
normas estabelecidas pelo Banco Central, CVM, Bovespa e Anbid.

Como foi visto no decorrer do livro, todas essas atividades e ações
requerem conhecimentos e, mais ou menos, dependendo do
banco, parcerias e alianças. Portanto, a estratégia de qualificação
interna e de formação de parcerias e alianças e de
desenvolvimento de inovações financeiras e tecnológicas deverá
ser consolidada e ampliada (FDC, 2006; IBM, 2005). De um lado,
as instituições deverão resguardar conhecimentos e controlar
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áreas consideradas estratégicas do ponto de vista do de seu futuro
a médio e longo prazos. Mas, por outro lado, precisarão participar
de parcerias e alianças em todos os segmentos que se coloquem
como opções interessantes de atuação de acordo com que seu
portfólio de negócios preferenciais, que podem incluir até mesmo
as áreas definidas como estratégicas.

E mais, as parcerias e alianças serão essenciais para instituições
de todos os portes: a) no caso dos pequenos e médios bancos,
por exemplo, para criar capilaridade, economias de escala,
capacidade de participação em mercados que exigem um elevado
volume mínimo de capital e para ter acesso a tecnologias de
vanguarda; b) já no caso dos grandes bancos, por exemplo, para
agregar valor, implementar negócios que exigem cooperação entre
os agentes, manter ou expandir mercados e melhorar a
performance financeira, tecnológica, operacional e de gestão.

Entretanto, se a administração interna das empresas já é desafio,
a gestão de parcerias e alianças é mais complexa ainda, pois
envolvem culturas e comportamentos distintos. Mas não há como
fugir dessa poderosa ferramenta de agregação de valor e de
participação no mercado, pois as parcerias e alianças facilitam, entre
outros aspectos a: a) manter a evolução tecnológica dos hardwares
e softwares com o objetivo de elevar, simultaneamente, a
capacidade de armazenamento, velocidade, agilidade, segurança e
análise de dados e de risco sem alocar recursos acima das
necessidades; b) aprofundar as relações e a troca de conhecimentos
e competências com clientes, concorrentes, fornecedores e outros
agentes econômicos, financeiros e institucionais, como
correspondentes bancários, empresas, universidades e instituições
em geral (infra-estrutura, previdência privada e social etc); c) elevar,
progressiva e continuamente, a capacitação e a produtividade dos
executivos, das gerências e técnicos; d) reduzir os custos de
transação; e) criar novas vantagens competitivas.

Mas, para otimizar as parcerias e alianças, é essencial que se dê
atenção a aspectos como conhecimento, aprendizado, dinamismo,
ética e imagem no mercado, que também podem ser entendidos
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como busca por capacidades complementares para oferecer
melhores produtos e serviços aos clientes e especialização - As
parcerias e alianças configuram-se como uma oportunidade para
os bancos concentrarem-se em suas aptidões mais vigorosas. O
permanente progresso tecnológico e a incerteza inerente ao
processo inovador são também fatores de estímulo à formação
de parcerias e alianças, além do aprofundamento das
habilidades para se desenhar e executar objetivos comuns e bem
costurados entre os parceiros. A gestão das parcerias é um
aspecto relevante para a continuidade destas, como contratos
com regras explícitas e implícitas e equalização de ganhos de
acordo com as responsabilidades. O caráter dinâmico das
parcerias e alianças pressupõe a necessidade de constantes
reavaliações, de assimilação de novos aprendizados e de
eventuais reformulações. É preciso ter confiança e conhecer a
reputação das empresas envolvidas no processo de parcerias;
além de transparência nas relações.

A partir da generalização da constituição de parcerias e alianças,
pode-se, inclusive, aventar a hipótese de que os bancos médios,
contrariando prognósticos36, não precisem se apequenar e/ou se
especializar em poucos nichos de mercado para sobreviver. Mas,
para isso, será indispensável uma gestão eficaz e eficiente de
parcerias e alianças e o acesso a um maior funding no mercado,
por exemplo, através da abertura de capital ou das próprias
parcerias. Cabe registrar que muitas aquisições de bancos médios
ocorrem exatamente pela sua capacidade de agregar valor. E
muitas vendas de bancos médios ocorrem não pela inviabilidade
do porte, mas pelos altos preços oferecidos, criando uma relação
"preço-benefício" irrecusável.

Também em termos de custos, as parcerias e alianças mostram
todo o seu potencial, inclusive para os grandes bancos, quando se
desagregam, percentualmente, as despesas do sistema bancário,
no 1º semestre de 2005: a) juros - 33,1%; b) despesas operacionais
(pessoal, aluguéis, manutenção, máquinas, equipamentos, softwares,
tecnologia etc) - 40,8%; c) tributos - 10,1%; d) provisão para devedores
duvidosos - 5,8% ; e) lucros - 10,2% (FIPECAF, 2006). Percebe-se,

36 Ver "O Paradoxo da Indústria
Bancária em 2015", IBM Institute
for Business Value, 2005.
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então, que os bancos têm condições endógenas de influenciar
apenas alguns componentes dos custos, como as despesas
operacionais, os lucros e, parcialmente, a inadimplência. Já o custo
de captação depende diretamente da política monetária e das
políticas econômica e fiscal. Assim, mais uma vez, destaca-se o
papel das parcerias, alianças e tecnologia para assegurar a
lucratividade, pois elas permitem otimizar as relações entre os
custos e as receitas, especialmente em função de que cerca de
50% estão sob pouco controle dos bancos (juros, tributos e provisão
para devedores duvidosos). A seguir, são dados três exemplos de
parcerias e alianças que poderiam ser intensificadas para reduzir
os custos de transações financeiras.

Parcerias, Alianças e Custos de Transação

Uso comUso comUso comUso comUso comparparparparpartilhado de ttilhado de ttilhado de ttilhado de ttilhado de terminais Aerminais Aerminais Aerminais Aerminais ATMs.TMs.TMs.TMs.TMs. No Brasil, em 2005,
havia um número muito expressivo de terminais que atendiam
apenas aos clientes da instituição financeira proprietária: 96.413
entre os 146.795 terminais ATMs existentes, representando,
portanto, cerca de 66% do total. O problema é que, quando ATMs
funcionam apenas para as respectivas instituições proprietárias,
deixa-se de aproveitar todo o potencial das máquinas para rebaixar
ainda mais os custos das transações (BACEN, 2005). Para amenizar
essa perda de economia de escala e menor acesso aos caixas
automáticos pela população, sem ferir as estratégias empresariais
e os investimentos passados, podem-se reforçar as redes
compartilhadas de ATMs.

Comparti lhamento dos chamados POS (Point of Sale -Comparti lhamento dos chamados POS (Point of Sale -Comparti lhamento dos chamados POS (Point of Sale -Comparti lhamento dos chamados POS (Point of Sale -Comparti lhamento dos chamados POS (Point of Sale -
máquinas para uso de cartões de débito e créditomáquinas para uso de cartões de débito e créditomáquinas para uso de cartões de débito e créditomáquinas para uso de cartões de débito e créditomáquinas para uso de cartões de débito e crédito
disponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e dedisponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e dedisponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e dedisponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e dedisponíveis, atualmente, em todo tipo de comércio e de
serviço)serviço)serviço)serviço)serviço). Nesse caso, há também uma grande diferença entre
o Brasil e os demais países citados: não há interoperabilidade
entre os POS de cartões de crédito e de débito, isto é, são
utilizadas máquinas diferentes para cartões de crédito e de débitos
concorrentes. Isso significa maiores custos de transação para todos,
encarecendo a venda de produtos e serviços.
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Correspondentes bancáriosCorrespondentes bancáriosCorrespondentes bancáriosCorrespondentes bancáriosCorrespondentes bancários. Os correspondentes bancários,
seja para vender produtos, como crédito consignado, seja para
intermediar serviços, como pagamento de contas e saques,
reduzem os gastos operacionais e com pessoal. Além disso,
permitem a expansão da capilaridade.

Em suma, as parcerias e alianças acontecem no setor financeiro
primordialmente para atender à necessidade dos bancos de
conciliarem a redução de custos, a elevação da capilaridade e a
implementação de negócios e de inovações financeiras e de
gestão. Cabe ainda resgatar a idéia contida no 1º capítulo: os
bancos são natural e estruturalmente dependentes de parcerias
para sobreviver, pois somente têm condições de exercerem suas
funções quando há um sistema de compensações financeiras e
de acordos formais para o desenvolvimento e lançamento de
projetos econômico-financeiros. Como não há um sentido
econômico e administrativo de terem todas as competências
necessárias para fazerem frente aos processos complexos e
onerosos que regem as atividades financeiras, os bancos têm
procurado, crescentemente, formar parcerias e alianças que
ampliem e complementem seu portfólio de recursos financeiros,
humanos, técnicos e físicos (“pontos de venda”).
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ANEXO 1

Resolução 2.707  

Programa Nacional de Desburogratização –
Decreto nº 83.740, de 18 de julho de 1979
– Dispõe sobre a contratação de 
correspondentes no País.                             

                                 

O  BANCO CENTRAL DO  BRASIL, na forma  do art. 9º  da Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,  torna público que o
CONSELHO MONETÁRIO  NACIONAL,  em sessão realizada  em 30
de   março  de 2000, com base nos arts. 4º, incisos VI e VIII, 17 e
18, parágrafo 1º, da referida Lei e 14  da Lei nº 4.728,  de 14 de 
julho de 1965,  e tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso V, da
mencionada Lei nº 4.595, de 1964,

RESOLVEU:                                               

         Art. 1º  Facultar aos bancos múltiplos com  carteira 
comercial, aos bancos comerciais e à Caixa Econômica Federal a
contratação de empresas para o desempenho das  funções de
correspondente no País, com vistas à prestação dos seguintes
serviços:                      

I  - recepção e  encaminhamento de propostas  de abertura
de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança;

II - recebimentos e pagamentos relativos a contas de
depósitos à vista, a prazo e de poupança,  bem como a aplicações
e resgates em fundos de investimento;

III - recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios
de prestação de serviços mantidos  pelo contratante na  forma
da regulamentação em vigor;                                                  
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IV  - execução  ativa ou passiva  de ordens  de pagamento
em nome do contratante;

V - recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos
e de financiamentos;                                                     

 VI - análise de crédito e cadastro;                        

 VII - execução de cobrança de títulos;                     

VIII - outros serviços de controle, inclusive  processamento
de dados, das operações pactuadas;                                  

IX -  outras atividades, a critério do Banco Central do
Brasil.                                                                

Parágrafo  1º A faculdade prevista neste   artigo poderá ser
exercida por bancos múltiplos com  carteira de crédito,
financiamento e investimento e sociedades de crédito,
financiamento e investimento, relativamente aos serviços referidos
nos incisos V a VIII.          

Parágrafo  2º A contratação de empresa  para a prestação
dos serviços referidos nos incisos  I e II depende  de prévia
autorização do Banco Central do Brasil, devendo,  nos demais
casos, ser objeto de comunicação àquela
Autarquia.                                       

Art.  2º  Os contratos referentes à  prestação de serviços de
correspondente nos termos  desta Resolução  deverão incluir
cláusulas prevendo:                                                           

I -  a total responsabilidade da instituição financeira
contratante sobre os serviços prestados pela empresa
contratada;       

II - a vedação, à empresa contratada, de:                  
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a) subestabelecer  o contrato a terceiros, total ou
parcialmente;                                                              

b) efetuar  adiantamento por conta de recursos a serem
liberados pela instituição financeira contratante;                      

c) emitir,  a seu favor, carnês ou títulos relativos às operações
intermediadas;                                               

d) cobrar,  por iniciativa própria, qualquer tarifa relacionada
com a prestação dos serviços a que se refere o contrato;       

e) prestar  qualquer tipo de garantia nas operações a que
serefere o contrato;                                                  

III -  que os acertos financeiros entre a instituição financeira
contratante e a empresa contratada  deverão ocorrer, no máximo,
a cada dois dias úteis;                                             

IV -  que, nos contratos de empréstimos e de financiamentos,
a liberação de recursos será efetuada  mediante cheque
nominativo, de emissão da instituição financeira contratante a
favor do beneficiário ou da empresa comercial vendedora, ou
crédito em conta de depósitos à vista do beneficiário ou da
empresa comercial vendedora;            

V -  a obrigatoriedade de divulgação, pela empresa
contratada, em painel afixado em local  visível ao público, de
informação que explicite, de forma inequívoca, a sua  condição de
simples prestadora de serviços à instituição financeira
contratante.                   

Parágrafo  único. Alternativamente  ao esquema  de
pagamento previsto no inciso IV, a liberação  de recursos poderá
ser processada mediante cheque nominativo de emissão  da
empresa contratada, atuando por conta e ordem  da instituição
financeira contratante,  a favor do beneficiário ou da empresa
comercial vendedora, desde que, diariamente, o valor total dos
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cheques  emitidos seja idêntico ao dos recursos recebidos da
instituição financeira contratante para tal fim.       

Art.  3º As empresas contratadas para  o exercício da
funçãode correspondente nos termos desta Resolução  estão
sujeitas às penalidades previstas no art. 44, parágrafo 7º, da Lei
nº 4.595, de 1964, caso venham a praticar, por sua própria conta
e ordem, operações privativas de instituição
financeira.                                  

Art.  4º Fica o Banco Central do  Brasil autorizado a baixar
as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à execução
do disposto nesta Resolução.                                              

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.                                                              

Art. 6º  Fica revogada a Resolução nº 2.640, de 25 de agosto
de 1999.                                                            

Brasília, 30 de março de 2000              

 Arminio Fraga Neto                         
 Presidente                                 
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Resolução 3.110, de 31 de julho de
2003
Contratação de correspondentes de instituições
financeiras no País

 

Estudos desenvolvidos no contexto da execução da política
governamental de expansão do microcrédito no País apontaram
para a necessidade de ampliação dos mecanismos facilitadores
de acesso da população ao Sistema Financeiro Nacional, como
forma de propiciar a melhoria das condições de obtenção de crédito,
de realização de poupança e de aquisição de produtos financeiros,
além da maior comodidade para pagamento de contas por parte
das pessoas de menor renda.

2. No âmbito do Banco Central do Brasil, concluiu-se que
referidos mecanismos poderiam ser otimizados mediante a
alteração das regras atinentes à contratação de correspondentes
de instituições financeiras no País, estabelecidas na Resolução
2.707, de 30 de março de 2000, e regulamentação
complementar.  Nesse sentido, a norma ora editada adota as
seguintes providências:

 I - estende aos bancos de investimento, às sociedades de
crédito imobiliário e às associações de poupança e empréstimo
as prerrogativas contidas na regulamentação de que se cuida;

 II - inclui outras atividades prestadas pelas instituições
financeiras em razão de convênios, tais como a venda de títulos
de capitalização e de quotas de consórcio e os serviços de recepção
e encaminhamento de propostas de emissão de cartões de crédito,
no rol daqueles passíveis de execução por correspondentes;

 III - elimina a vedação ao substabelecimento de contratos
a terceiros, de maneira a permitir que determinadas empresas,
contratadas por instituições financeiras para a prestação de
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serviços do gênero, detentoras de relacionamento comercial com
grande número de outras firmas, possam transferir as funções de
correspondente a essas últimas, agregando novos pontos de
atendimento à população.

3. Cabe ressaltar que a nova norma deixa claro que a faculdade
de contratação de correspondente somente pode ser exercida no
que se refere a serviços relacionados às atividades desenvolvidas
pelas instituições por ela abrangidas, permitidas nos termos da
legislação e da regulamentação em vigor.

 

4. Por outro lado, foram introduzidos aperfeiçoamentos nas
normas de que se trata, visando à ampliação dos mecanismos de
controle e segurança sobre os serviços prestados por instituições
financeiras mediante a utilização de correspondentes no País.

5. Nesse sentido, a resolução ora aprovada veda às instituições
financeiras a contratação, para a prestação de serviços de recepção
e encaminhamento de propostas de abertura de contas de
depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como de
recebimentos e pagamentos relativos a essas contas e a
aplicações e resgates em fundos de investimento, de empresas
ou de terceiros substabelecidos cuja atividade principal ou única
seja a atuação como correspondente.

6. Sob o mesmo enfoque, foi prevista a necessidade de as
instituições financeiras obterem a prévia autorização do Banco
Central do Brasil para a contratação, de empresas ou de terceiros
substabelecidos que utilizem o termo “banco” em sua denominação
social ou no respectivo nome de fantasia, independentemente do
tipo de serviços de correspondente a serem prestados.

7. Foram, ainda, ampliadas as exigências relacionadas com as
cláusulas a serem obrigatoriamente incluídas nos contratos
referentes à prestação de serviços de correspondente, objetivando
explicitar:
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I - a total responsabilidade da instituição financeira
contratante sobre os serviços prestados pela empresa contratada,
inclusive na hipótese de substabelecimento do contrato a
terceiros, total ou parcialmente;

II - a possibilidade de integral e irrestrito acesso do Banco
Central do Brasil, por intermédio da instituição financeira
contratante, a todas as informações, dados e documentos
relativos à empresa contratada, ao terceiro substabelecido e aos
serviços por esses prestados;

III - que, na hipótese de substabelecimento do contrato a
terceiros, a empresa contratada deverá obter a prévia anuência
da instituição financeira contratante, sem prejuízo do cumprimento,
também nesses casos, da formalidade de preliminar autorização
do Banco Central ou de comunicação, de acordo com a natureza
dos serviços a serem prestados.

8. Na oportunidade, foram consolidadas em um único
normativo as regras atinentes à contratação de correspondentes
no País por parte de instituições financeiras, objetivando facilitar
a consulta e o entendimento a respeito do assunto.
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ANEXO 2
Relatório da Pesquisa Qualitativa
“Parcerias, Alianças e Inovações no
Sistema Financeiro Nacional

Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da Pesquisa Qualitativa
desenvolvida pela Fundação Dom Cabral (FDC), através do Núcleo
Serasa de Inovações em Serviços (resultado de uma parceria entre
a FDC e a Serasa), entre maio e julho de 2006, e realizada em
Belo Horizonte, Distrito Federal e São Paulo junto a 16
estabelecimentos bancários. Esta pesquisa qualitativa é um dos
produtos do Projeto de Pesquisa “Sistema Financeiro Nacional:
Parcerias, Alianças e Inovações”. Os bancos entrevistados
constituíram uma amostra bastante representativa, à medida que
a pesquisa qualitativa abrangeu instituições de pequeno, médio e
grande portes, nacionais e estrangeiras, privadas e públicas.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
Compreender, a partir da visão de seus representantes, as
principais percepções, avaliações e expectativas sobre parcerias,
alianças e inovações no setor financeiro.

Especificações TécnicasEspecificações TécnicasEspecificações TécnicasEspecificações TécnicasEspecificações Técnicas
Metodologia:  Pesquisa Qual i tat ivaMetodologia:  Pesquisa Qual i tat ivaMetodologia:  Pesquisa Qual i tat ivaMetodologia:  Pesquisa Qual i tat ivaMetodologia:  Pesquisa Qual i tat iva

A metodologia buscou compreender a opinião do público
pesquisado e saber qual seria a lógica de seus discursos,
raciocínios, argumentos e valores que compõem suas
avaliações. Não há preocupação com o certo ou o errado nas
respostas dos entrevistados ou estatística em relação aos
resultados, pois não se baseia em procedimentos mensuráveis,
como a pesquisa quantitativa.

Tamara Carvalho
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Técnica:  Entrevistas em ProfundidadeTécnica:  Entrevistas em ProfundidadeTécnica:  Entrevistas em ProfundidadeTécnica:  Entrevistas em ProfundidadeTécnica:  Entrevistas em Profundidade

Os entrevistados receberam um briefing por e-mail e a técnica
consistiu na aplicação de entrevistas – quase todas individuais
– baseadas em um roteiro preconcebido, mas sem as limitações
dos questionários padronizados/fechados. Foi feita uma
interação e elaborado um diálogo entre o pesquisador e o
entrevistado, permitindo-lhe associações livres, opiniões e
reflexões sobre os temas pesquisados. As entrevistas foram
estimuladas por uma dinâmica que possibilitou relatos
espontâneos de experiências e percepções pessoais.

Quant idade de EntreQuant idade de EntreQuant idade de EntreQuant idade de EntreQuant idade de Entrevistas:  v istas:  v istas:  v istas:  v istas:  Foram real izadas 1111166666
Entrevistas em Profundidade. Em cinco das 16 instituições,
foram realizadas entrevistas com mais de uma pessoa, juntas
ou separadas, conforme iniciativa delas. Nesses casos, como
ocupavam cargos diferentes,  acreditaram que assim
contribuiriam melhor para o trabalho.

Observações:

i É relevante mencionar a receptividade dos
entrevistados em relação à pesquisa. Apesar das
dificuldades de agenda, os entrevistados valorizaram
o trabalho e consideraram muito importante ouvir e
dar especial atenção às opiniões de representantes
das instituições bancárias.

i Finalmente, queremos agradecer a atenção de todos
a quem solicitamos entrevista, particularmente aos que
tiveram condições de nos atender. Sem dúvida, suas
reflexões e opiniões estão ajudando, em muito, a
esclarecer e enriquecer a pesquisa.



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

176

Introdução

Este relatório pretende registrar os principais conteúdos dos
discursos do segmento entrevistado, ressaltando as opiniões
consensuais e as específicas sobre o tema de alianças, parcerias
e inovações no sistema financeiro nacional.  Para tanto,
apresentamos os resultados centrais da pesquisa, que estão
organizados da seguinte forma:

1 )1 )1 )1 )1 ) os desdobramentos do conceito de rede interorganizacional
e a terminologia  empregada pelo universo pesquisado;

2 )2 )2 )2 )2 ) os diversos formatos de parcerias e alianças, destacando
as mais  importantes, e o papel do Banco Central;

3 )3 )3 )3 )3 ) as razões e os objetivos mais marcantes na criação das
parcerias e alianças, reservando atenção especial para
questões como a “satisfação do cliente” e o “papel da
tecnologia”;

4 )4 )4 )4 )4 ) o processo de criação das parcerias e alianças e as principais
condições de sucesso das mesmas;

5 )5 )5 )5 )5 ) as principais conclusões e impressões dos entrevistados
sobre as  tendências e desafios das parcerias e alianças no
setor financeiro.
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1. Redes Interorganizacionais:
Conceitos e Terminologias

No início das entrevistas, apresentamos aos pesquisados o
seguinte conceito de redes interorganizacionais: “arranjos“arranjos“arranjos“arranjos“arranjos
estratégicos que englobam f irmas ou inst i tuições comestratégicos que englobam f irmas ou inst i tuições comestratégicos que englobam f irmas ou inst i tuições comestratégicos que englobam f irmas ou inst i tuições comestratégicos que englobam f irmas ou inst i tuições com
o objeo objeo objeo objeo objet ivt ivt ivt ivt ivo de,  em conjunto de,  em conjunto de,  em conjunto de,  em conjunto de,  em conjunto,  como, como, como, como, comparparparparpar t i lhart i lhart i lhart i lhart i lhar,  desen,  desen,  desen,  desen,  desenvvvvvolvolvo lvo lvo lvererererer
ou ofer tar  novos  produtos ,  tecno log ias  ou  serv iços”ou ofer tar  novos  produtos ,  tecno log ias  ou  serv iços”ou ofer tar  novos  produtos ,  tecno log ias  ou  serv iços”ou ofer tar  novos  produtos ,  tecno log ias  ou  serv iços”ou ofer tar  novos  produtos ,  tecno log ias  ou  serv iços” .

À medida que as entrevistas foram se sucedendo, percebemos
que, para nomear esse enunciado - embora corresponda,
parcialmente, ao que de fato acontece entre bancos e entre estes
e outras instituições - o usual é o emprego das expressões
“parcerias” e “al ianças”“parcerias” e “al ianças”“parcerias” e “al ianças”“parcerias” e “al ianças”“parcerias” e “al ianças”.

Para os entrevistados, os conceitos interpenetram. As diferenças
seriam, muitas vezes, mais de terminologia do que de conteúdo.
Diante disso, optamos por adequar os conceitos à dinâmica real
do sistema financeiro. Todavia, cabe ressaltar que parceria
envolve aspectos mais objetivos e comerciais, enquanto     aliança
tem uma implicação mais cooperativa e estratégica. Assim, ao
longo do relatório, utilizamos a terminologia empregada pelos
entrevistados, ou seja, “parcerias” e “alianças”, para exprimir o
sentido de cooperação do conceito “rede interorganizacional”.
Já redes têm uma conotação mais física, como ilustram algumas
das citações a seguir.

“É que o conceito de rede talvez seja um conceito maior como
aquela rede do 24 Horas que são vários bancos. Mas quando
eu tenho uma parceria estratégica com um banco, um
fornecedor, por exemplo, ou outro qualquer, então na verdade
eu costumo chamar de aliança. Eu tenho uma aliança
estratégica com esse parceiro. ” (Banco A)

“Porque o estabelecimento comercial, além de ser seu parceiro
para um produto, ele é seu parceiro para correspondente
bancário, para vender seguro, título de capitalização. É como
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se a loja dele fosse uma agência sua. É uma extensão das suas
dependências. Então, hoje, é um grande parceiro. E muitos dos
estabelecimentos comerciais ganham mais sendo parceiros de
bancos, que vendendo seus produtos.” (Banco B)

“O banco faz uma parceria com uma empresa de tecnologia.
Eu diria que é uma parceria. Não é nem rede.” (Banco C)

“A palavra aliança exprime melhor. Melhor do que as outras.
Porque para mim, compartilhamento, terceirização, auto-
service, na verdade isto são expressões para definir a forma
como você faz a aliança. Então, para mim, aliança exprime todas
as formas de você fazer um casamento entre empresas.”
(Banco D)

 “A aliança entre empresas é como um casamento. Nós vamos
ter que ser fiéis na alegria e na tristeza.” (Banco A)

Espontaneamente, a idéia de “redes interorganizacionais” é
associada a três grandes grupos:

a)a)a)a)a) Às ATMs, unidades de auto-atendimento automatizadas
disponíveis no mercado, inicialmente relacionadas às grandes
e médias instituições bancárias. Posteriormente, com o objetivo
de automatizar processos e minimizar custos, foi criada a
TecBan, pioneira entre as redes de auto-atendimento
compartilhadas, que buscou disponibilizar e baratear o acesso
às ATMs para bancos de todos os portes. Nesse grupo, também
se inclui a Rede Verde Amarela, que cumpre os mesmos
objetivos da Rede 24 horas, porém voltada originalmente para
estabelecimentos bancários públicos.

“Isso daí no setor financeiro é uma coisa que já vem há
anos,redes compartilhadas, por exemplo, redes de ATM, que
são aqueles caixas eletrônicos.” (Banco A)

 “As ATMs são os equipamentos de auto-atendimento. Cada
instituição criou a sua rede própria. Com o passar do tempo
surgiu o banco 24 horas, a TecBan que é a mais famosa
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delas. É a primeira na realidade. Ela juntou pequenas e
médias e deu o mesmo alcance das grandes que eram o
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Então, se não me falha a
memória, hoje a Tecban associa 58 instituições financeiras
no seu corpo.” (Banco E)

“Nós tínhamos muitos bancos públicos estaduais no país: o
Bemge em Minas Gerais, o Banerj, o Banespa, e diversas
outras. E então a Rede Verde e Amarela surgiu com o mesmo
objetivo da TecBan. Ou seja, automatizar processos.
Racionalizar custos, mas aí focado nas instituições públicas.
Então, hoje nós temos estas duas grandes redes de
compartilhamento tecnológico.” (Banco E)

b) b) b) b) b) Outra rede imediatamente lembrada é a dos cartões eletrônicos.
É considerada estratégica, porque, além de alcance
internacional, tem grande potencial de crescimento.

“Tem uma rede que é a rede de cartões. Aí, você tem Visa,
Master Card, que são as grandes licenciadas internacionais,
que são as grandes bandeiras que permitem que você use
os cartões lá. Esse pessoal já tem tecnologia instalada nos
estabelecimentos onde operações bancárias vão ser postas
ali. Então, essa é uma outra rede importantíssima, acho que
daqui a pouco vai ser muito compartilhada e não deixa de
ser uma rede bancária. Porque precisa de um banco para
gerir cartão.” (Banco F)

c) c) c) c) c) No entanto, as redes que mais se destacam nas entrevistas
são as de correspondentes bancários, que incluem bancos de
todos os portes ou focados nos mais variados nichos de
mercado e estabelecimentos comerciais de diversos tipos, As
redes de correspondentes bancários passam, atualmente, por
grande expansão, e têm impulsionado, ampla e fortemente, a
capilaridade do sistema financeiro brasileiro. O termo “parceiro”
é utilizado para designar os integrantes da rede.

“Um exemplo são os correspondentes bancários. São
parceiros principalmente na parte de recebimentos. Que é a
figura mesmo efetiva de correspondentes bancários, de
loterias, de farmácias, de supermercados. A gente tem
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bastante neste sentido. Pode pagar um boleto, compensar.
Um tributo qualquer. Qualquer coisa que seja recolhida em
nome do banco. Ela atua como se fosse um caixa do nosso
banco”. (Banco G)

“Eu tenho através desses bancos uma parceria, eu presto
serviço de correspondente bancário e eu tenho uma parceria
com outros bancos.” (Banco A)

“A grande transformação para mim se dá no momento da
capilaridade, nos últimos tempos. O que é capilaridade? É
estar presente onde o cliente está. Qualquer que seja o ramo,
o segmento, o banco comercial, ou de investimento e tal, o
que a gente nota nos últimos tempos é que a capilaridade
do banco, os pontos de atendimento, estes braços
estendidos, eles se ampliam com uma velocidade que é uma
coisa brutal. Nos últimos 2 ou 3 anos a capilaridade de vários
bancos aumentou assustadoramente. Aí eu estou falando
de correspondentes. As parcerias com a financeira, com as
lojas, com as promotoras de vendas.” (Banco D)

De qualquer maneira, as instituições financeiras, quando tecem
tais arranjos, buscam, a grosso modo e primordialmente:
lucratividade, redução de custos e satisfação dos clientes.

“Eu utilizo uma expertise já existente, e eu utilizo o dinheiro
que ele tem. Então a gente acaba compartilhando o lucro,
compartilhando despesa, compartilhando o risco da
operação, enfim, na verdade esse conceito de rede não é
tão amplo assim, faz que nós tratemos aqui é mais o conceito
da aliança, são alianças estratégicas para os nossos
negócios.” (Banco A)

“Estamos sempre buscando lucratividade.” (Banco H)

“Redução de custos é sempre um objetivo, sem dúvida.”
(Banco I)

“Satisfação dos clientes? Isso é objetivo principal também.”
(Banco A)
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2. Principais Formatos de Parcerias

2.1. Correspondentes bancários: exemplo de
parceria de sucesso

Um emblema de parceria é a do correspondente bancário, que
presta uma série de funções financeiras e assume diversos
formatos. Todos têm grandes expectativas positivas relacionadas
a esse modelo.

As casas lotéricas são as referências pioneiras do modelo. No
início, funcionavam somente para fins de loteria, mas desde há
alguns anos têm sido utilizadas para diversos serviços financeiros.
Mais recentemente, o convênio entre o Bradesco e os Correios,
nomeado de Banco Postal, veio consolidar esse tipo de parceria.

“Correspondentes bancários são parcerias fortes. Comuns.
Você tem o caso do banco postal do Bradesco em parceria
com os Correios. Isto é muito forte.” (Banco J)

Operações bancárias estão crescente e velozmente sendo
incorporadas por estabelecimentos comerciais, funcionando como
uma extensão bancária.  Inicialmente instaladas em locais que
fazem parte da rotina de compras dos consumidores, como
grandes magazines e supermercados, cada vez mais ocupam maior
espaço no comércio de menor porte.

Há também o caso de parceria entre bancos pequenos e grandes,
quando os primeiros aproveitam a estrutura dos segundos para
efetuar serviços de cobrança. E há casos de parcerias mais
abrangentes, como, por exemplo, grandes bancos que utilizam os
canais de grandes redes de varejo para oferecer crédito, vender
seguros, poupanças, títulos de capitalização para seus clientes etc.
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“Pensando hoje no cliente final, os grandes parceiros são os
estabelecimentos comerciais, além de ser seus grandes
parceiros para financiar os produtos que ele vende, ainda dá
para disseminar. Ele é seu parceiro como correspondente
bancário, para vender seguro, título de capitalização. Então,
você utiliza tudo. É como se a loja dele fosse uma agência sua.
É uma extensão das suas dependências. Então, hoje, é um
grande parceiro. E muitos dos estabelecimentos comerciais
ganham mais sendo parceiros de bancos, que vendendo seus
produtos. É o efeito shopping.” (Banco B)

Os principais fatores que impulsionam a proliferação das parcerias
com promotoras e correspondentes são:

i Redução de custo e facilitação da gestão a a estrutura
física e de pessoal é responsabilidade dos
correspondentes.

i Remuneração de acordo com os resultados financeiros
a geralmente, os bancos pagam comissões ou
repassam parte das tarifas para os corres-
pondentes.

i Aumento da capilaridade aatinge todo o território
nacional e todo tipo de cliente.

i Melhora no atendimento acontribui para a satisfação
do cliente.

Os bancos de varejo contam com a vantagem de distribuir /
desconcentrar parte do contingente de usuários para outros locais.

“Uma das razões para se criar os correspondentes foi
apresentar uma qualidade melhor de serviço, aumentar o
número de pontos de presença de forma tal que o cliente
pudesse ter um serviço de melhor qualidade. E o objetivo era
economia de custos. Porque é uma ação que traz economia
de custo para as instituições. Aumenta a qualidade do
atendimento e ao mesmo tempo reduz custo”. (Banco I)
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“Não é necessariamente reduzir pessoal. Mas, por exemplo,
seria impossível, seria difícil para qualquer banco, por exemplo,
ter o volume de pessoas agregadas à prestação de serviço
que é feito pelo correspondente bancário hoje, caso eles
fossem fazer diretamente por seus próprios meios, por seus
próprios empregados”. (Banco I)

Nos vários formatos de correspondentes, todos parecem levar
vantagens: os bancos economizam e ampliam o mercado, pois
utilizam estruturas já montadas e alcançam muito mais pontos de
oferta de produtos e cidades longínquas,  atingindo, inclusive, a
população não bancarizada; os correspondentes lucram com a
venda de novos serviços; e os usuários, estejam onde estiverem,
têm acesso a produtos e serviços financeiros com maior facilidade
e segurança.

“Vamos dizer assim, chegar num mercado que não tem acesso
a banco ainda. Na hora que eu tenho possibilidade do cliente ir
numa agência de correios ou casa lotérica e usar como se fosse
um caixa de banco eu tenho uma capilaridade muito maior,
tenho a possibilidade de atingir uma massa que não tem acesso
ao banco. E o custo também do banco. Imagina se eu acabo
com os correspondentes bancários, pego todo esse público e
coloco em agência de banco, vai ser um caos”. (Banco K)

Todavia, há depoimentos que advertem sobre a importância de
se levar em conta a “aderência”, a afinidade entre as atividades
dos parceiros.

“Eu dou exemplo da imobiliária. A imobiliária não é aderente
para receber água e luz, e telefone. Nem para pagar benefício
social do governo. Porém, para fazer o financiamento
habitacional, veste como uma luva. Tem que ter aderência entre
os ramos”. (Banco I)

O modelo de correspondentes bancários conseguiu
gradativamente ter credibilidade.  Inicialmente, enfrentou
dificuldades, mas, atualmente, já conquistou a confiança dos
usuários quanto ao sigilo e segurança das transações efetuadas.
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“-Eu acho que no começo sempre tem a expectativa. Você fala
vai funcionar assim e assado. Quando você começa, você vê
que a realidade é um pouquinho diferente do que a teoria e aí
você tem o tempo de amadurecimento e não sei o quê. No
caso da rede lotérica, quando ela começou a prestar serviços
financeiros, ela levou um tempo depois que teve a primeira
continha ali, até ela ser representativa.

- E para os clientes perceberem também que era.

- Confiança. Eu vou pagar a minha conta ali. E se a lotérica não
repassar para o sistema a minha conta vai vir de novo? Mas eu
diria o seguinte, depois que pegou, não deu mais problema.”
(Banco I)

2.2. Parcerias mais citadas
Outro formato de parceria é entre bancos e empresas
especializadas em fazer prospecção para empréstimos,
especialmente as consignadas, chamadas “promotoras”, ou, no
jargão do setor: “pastinhas”. As “promotoras” atraem os clientes,
vendem o produto e têm como suporte a infra-estrutura de um
banco. Elas fazem a intermediação do crédito entre bancos e
potenciais clientes, particularmente através das instituições e
empresas das quais recebem salários, aposentadorias e pensões.

“Por exemplo, os bancos de mercados são os bancos que não
têm rede de agências. BMG é o principal banco que faz
empréstimo consignado. É um banco pequeno em termos de
capilaridade. Não é um Bradesco da vida. E é uma das maiores
carteiras de empréstimos consignados, principalmente dos
pensionistas do INSS. Eu acho que mais de 60% de tudo. Como
que ele fez isto? Ele conseguiu expandir o seu negócio
contratando parceiros que são aqueles que vão vender os
empréstimos. São empresas que vendem os empréstimos
consignados. A gente chama de pastinhas. São empresas que
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ofertam crédito e pegam o processamento e passam isto para
o banco onde está sendo tomado.”  (Banco G)

Estão registradas, abaixo, outras parcerias bastante citadas,
envolvendo bancos de diferentes portes e origens, e bancos e
outras empresas – muitos chamados de correspondentes. São
apontadas também parcerias que englobam vários ramos de
atividade, simultaneamente:

i Bancos e casas lotéricas.

i Bancos e agências de correio.

i Bancos com lojas de varejo.

i Bancos com revendedoras de automóveis.

“Por exemplo, o nosso banco tem interesse em dar crédito para
uma rede de varejo aí. Sei lá, tipo uma Riachuelo ou uma Renner
da vida. Casas Bahia da vida. E para a gente poder dar mais crédito,
mais conforto para estas instituições de varejo, uma coisa que
me interessa e muito para dar este suporte ao cliente é conhecer
a agenda de recebíveis destas companhias. Porque estas
companhias têm os seus cartões private label. Então Casas Bahia
têm um cartão. Onde eles dão crédito para o consumidor final que
compra na Casas Bahia. Então, o que é que acontece? São duas
pontas de negócios desvinculadas. Banco Ibi, dando crédito para
os consumidores da Casas Bahia, e outro banco dando crédito
para a Casas Bahia.”  (Banco G)

“Comércio de um modo geral. Também os bancos entram na
medida que eles vendem a crédito no cartão, os bancos entram
nestes comerciantes para antecipar os recebiveis gerados pelas
vendas deles e que eles têm a receber da empresa Visa, por
exemplo, ou Credicard. E então também é uma parceria que se
estabelece banco / comércio. Então é uma rede mais simples.
É o banco, agência de automóveis e o cliente naturalmente.”
(Banco C)



Núcleo Serasa de Inovação em Serviços

186

“É muito comum parcerias com lojas e com revendas de
automóveis. Por quê? Porque a financeira tem o dinheiro para
emprestar. Então o ponto de venda é a loja. Uma loja de
vestuário, ou de um produto qualquer, ou um veículo. Então o
banco está presente. Ele faz parceria, por exemplo, com a Casas
Bahia, e ela passa a ser um ponto de venda do produto
financeiro do banco..... E então eles entram com o ponto de venda.
O banco coloca lá o produto dele, na compra da geladeira do
seu cliente. Então isto é uma grande parceria.” (Banco D)

“Financiamento de veículos. Hoje, eu posso dizer com certeza
que essas revendas ganham mais na intermediação do
financiamento que na venda de veículos. Todos, sem exceção.
Então, hoje, quando você vai comprar um veículo e entra na
loja, eles ficam mais felizes, se você financia o veículo, do que
se você compra à vista. Porque eles são agentes de
intermediação, para viabilizar, esse financiamento. Eles ganham
uma comissão. Fazem a intermediação entre o banco e o cliente,
e isso rende para eles.” (Banco B)

i Bancos pequenos privados que se unem a grandes
bancos de varejo para ofertar produtos específicos.

i Bancos de diferentes portes que fazem parcerias, por
exemplo, para serviços de cobranças, de custódia
e/ou administração de fundos.

i Bancos que se associam a empresas de ramos
diversos para, juntos, operar emprés- t i m o s
consignados.

i Bancos que se aliam para vender créditos consignados.

“Nós somos um banco com rede pequena. O Banco Itaú,
Bradesco têm uma grande capilaridade em sua rede de
agências e a gente vai e contrata os serviços deles de cobrança
bancária. É um tipo de correspondente, e que já faz o serviço
deles e vai fazer o nosso também. Aí é a contratação do
serviço mesmo”. (Banco G)
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“Os bancos menores nos contratam para que sejamos
prestadores de serviço da custódia daquele recurso. Então, quem
aplica o dinheiro para o cliente é um outro banco, um outro fundo.
E o banco entra fazendo a estruturação daquele recurso. E então,
assim como ele faz a dele, ele presta serviço para outro banco.
Mas isto é coisa dos grandes bancos”. (Banco D)

“Por exemplo, agora está muito comum o serviço de
correspondente bancário para agenciamento do crédito
consignado. Que é a grande novidade do mercado. Seja  crédito
consignado para pensionista do INSS, seja para funcionário
público. Mas aí nós colocamos um outro agente neste negócio
que não existia. Na relação original era uma relação banco /
cliente. No crédito consignado existe uma terceira figura que é o
empregador. Você tem o banco numa ponta. Você tem o
empregado na outra, seja de uma empresa privada, seja de um
órgão publico, ou seja, de um pensionista do INSS.” (Banco E)

i Bancos nacionais com bancos estrangeiros localizados
fora do Brasil para envio /remessas de recursos e
demais serviços.

i Filiais de bancos estrangeiros localizados no Brasil com
bancos brasileiros que contratam até serviços como
fornecimento de talões de cheques.

“Eu preciso ter banco correspondente internacional, para fazer
pagamentos lá fora e fazer transações lá fora. Isso quer dizer
o quê? Se eu não tiver filiais nesses países, o que eu vou fazer?
Então, eu uso o banco internacional como tipo de parceria,
esse tipo de banco, então você acaba formando uma rede,
para esse tipo de produto. Até porque são operações de
importação e exportação, e a gente acaba tendo relações
internacionais com outros bancos.” (Banco F)

“Eu preciso do talão de cheques prontinho, então eu não vou
parar meu trabalho para fazer isso. Eu faço uma parceria com o
Bradesco que já tem tudo pronto, e ele faz o talão para mim,
com o nome do meu banco. O Bradesco não aparece.” (Banco L)
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“Eu sou uma subsidiária de um banco estrangeiro. Eu não tenho
essa linha de financiamentos. Eu não tenho recursos para
financiar isso, então, eu preciso ter uma matriz ou um parceiro
lá fora que tenha essa linha, para emprestar nessas condições.

Então, aí existe também uma rede.” (Banco H)

2.3. Parcerias menos citadas

i Grandes bancos e universidades.

i Bancos e universidades para desenvolvimento de
tecnologia e com instituições de pesquisa tecnológica
(de acordo com os entrevistados, são raras no Brasil).

“Universidades fazem mais parcerias com uns bancos do que
com outros. Para alguns é comum fazer na área de formação,
de projetos. Convênios. Contratações mesmo. De pessoal, para
um treinamento, para uma consultoria, para um projeto”.
(Banco J)

“A instituição de pesquisa tecnológica é importante porque,
muitas vezes, é através desta parceria, desta aproximação,
deste conhecimento que você sabe o que é que vem aí de
novas tecnologias, até para os bancos atuarem. É importante
sim. Não é tão comum no Brasil, mas é importante”. (Banco J)

2.4. O papel do Banco Central

Os depoimentos elogiam o Banco Central (BC) como impulsionador
de parcerias, por exemplo, entre os bancos e os correspondentes
bancários, que permitiram ao Brasil uma maior visibilidade
internacional do setor. O BC criou critérios para regularizá-las, pois,
após seu sucesso inicial, houve grande demanda de postulantes
a correspondentes. Os bancos precisam comunicar ao BC a
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intenção de montar a rede de correspondentes e aguardar a
autorização para o repasse de serviços.  Após a autorização de se
ter redes de correspondentes, basta cadastrá-los, sendo que o
acompanhamento de suas atividades é de inteira responsabilidade
dos bancos. A intenção do BC seria estimular a concorrência, reduzir
os custos dos serviços e ampliar o atendimento ao público. No
entanto, há dúvidas se esse formato de parcerias já está

completamente regulamentado.

DiálogoDiálogoDiálogoDiálogoDiálogo

“- Hoje, a chance de se estabelecer uma parceria e depois esta
parceria ser abandonada depois de algum tempo porque ela
não deu certo, na minha maneira de entender, tem sido menor.
Eu acho que as próprias instituições estão entrando no processo
um pouco mais estruturadamente. Eu acho que era falta de
experiência mesmo.

- Houve uma explosão. Todo mundo queria ser franqueado.

- E aí começaram a perceber que o mundo não era tão florido
assim. E aí começou a tentar com mais critério. O fato até de
um correspondente, hoje, um supermercado ser um
correspondente bancário de um banco, ele já tem os seus
parceiros de negócios ou os concorrentes, ou o que seja, e
eles conversam também. E ele já tem uma noção se aquilo é
bom ou se é ruim. Se ele vai entrar. Se ele vai ser
correspondente de um banco ou de outro.” (Banco I)

“Eu estive no exterior e vi que o Brasil é visto ainda como um
benchmarking deste modelo. Com muito patrocínio do Banco
Central. Porque se o Banco Central não tivesse comprado
algumas brigas aí no mercado, este modelo não teria vingado.
O benefício é que você chegou a todos os municípios brasileiros
levando todos os serviços financeiros básicos, mas não sei se
está tudo regularizado.” (Banco I)

 “A única rede hoje que exige, não é autorização, exige
comunicação ao Banco Central é para correspondente bancário.
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Não depende de autorização não. Mas nós temos que cadastrar
no Banco Central quem são os nossos correspondentes. Porque,
afinal de contas, este correspondente está agindo em nome
do banco em algum lugar do país.” (Banco E)

Mas o BC permanece mantendo o controle mais rígido de parcerias
quando é criada uma terceira instituição para funcionar como
braço financeiro junto a estabelecimentos comerciais.

“Existe necessidade de autorização do Banco Central quando,
a partir dessa parceria, você monta uma outra instituição
financeira. Que foi o caso do Unibanco com o Ponto Frio,
Magazine Luíza. Do Itaú com Pão de Açúcar, aí precisa de
autorização.” (Banco B)

O papel de fiscalizador do BC também é ressaltado, pois ele
acompanha, em tempo real, o movimento dos bancos e as
transações interbancárias no território nacional, o que representa
um avanço até mesmo no contexto mundial.

“O Banco Central participa de praticamente tudo no Brasil, em
termos de fiscalização. A gente tem uma das fiscalizações mais
avançadas do mundo. O Banco Central, hoje, praticamente vê
em tempo real as operações que estão acontecendo e tudo
precisa estar regulamentado pelo Banco Central. Então, essas
formações de redes financeiras, trocas de patrimônios, passam
pelo Banco Central.” (Banco F)

O Banco Central é elogiado enquanto protetor da saúde financeira
dos bancos, como, por exemplo, no caso de transferência de
recursos, acusando se os bancos têm valores suficientes para
sustentar a transação. Toma iniciativas importantes, como a
Transação Eletrônica Disponível (TED), dando maior credibilidade
ao sistema bancário brasileiro.

“Porque a justificativa do Banco Central tem muito a ver com
isso aí, por exemplo, se um cliente de um banco envia um DOC
para mim, chega à noite. Aí, quando vai se fazer a análise das
reservas desse banco, contabilidade desse banco, verificava-
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se que não tinha liquidez. Como ele vai honrar esse DOC se ele
não tinha liquidez? Então, para o banco que estava recebendo
também era desconfortável. Eu estou falando em DOC, cheques
e várias coisas que estão envolvidas aí. Para os bancos cria-se
uma área de conforto. Então, eu acho que isso foi a grande
diferença, a sacada do Banco Central para poder vender isso
aí. Eu acho que é mais pelo lado da segurança, da credibilidade
do sistema. Não tenho os números exatos, mas, em 1993 e
1994, nós tínhamos um número de 260 bancos. Chegamos
em 260 bancos. Tivemos uma série de quebradeiras de bancos.
Era uma coisa complicada. Usando aquele termo. Moralização.
Deu credibilidade no sistema.” (Banco H)

O BC apresenta também soluções ao mercado através de novas
regulamentações e formas de funcionamento. A criação da rede
de Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é mencionada como
uma intervenção que revolucionou o relacionamento interbancário.

“O Banco Central tem uma função, uma das especialidades
dele, como existe nos países desenvolvidos, é um órgão
regulador de mercado. Inclusive, tem que ter essa tarefa, isso
existe em qualquer país. É uma das obrigações, mas eu acho
que o foco maior, em termos de controle, ficava nessa questão
de controle de moeda, entrada e saída de moedas. Fluxo de
reservas. Mas, hoje, ele está voltando mais para soluções como
Banco Central mesmo. Como um órgão regulador de mercado,
a implementação do SPB, por exemplo, que ocorreu no sistema
de pagamentos brasileiros, o Banco Central teve uma atuação
muito forte em cima disso aí.” (Banco H)

Há expectativas de que o BC tome novas medidas de
regulamentação sobre as grandes redes de cartão de crédito e
débito, como a Redecard e a Visanet, visando unificar o sistema,
de forma a gerar menores custos para as transações financeiras
realizadas pelos estabelecimentos comerciais.

“Aquilo chama POS, ponto de venda, então o que acontece?
Hoje os bancos eles utilizam lá geralmente da Redecard ou da
Visanet. Quem é dono da Redecard? O Unibanco, o Banco Itaú
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e acho que a Caixa se eu não me engano. A Visanet. Quem é
dono da Visanet? É o Banco do Brasil, o Bradesco e o Banco
Real. Então,

“você é um lojista, aí você fala, eu quero receber cartão de
crédito aqui na loja, então o que você vai ter que fazer? Você
vai ter que pedir para receber o Mastercard, você vai ter que
ter um POS da Redecard. Para receber um Visa, você vai ter
que ter um da Visa Eletro, aí você paga o aluguel desse POS.
Você como um comerciante fala, escuta, mas por que eu preciso
pagar os dois, não poderia ter um só? Então, nesse caso o
Banco Central ainda não regula, mas pode ser que um dia a
Visanet e a Redecard falem, vamos compartilhar rede, e ai o
Banco poderia interferir.” (Banco A)

De modo geral, o BC regula e organiza a criação de parcerias e
redes, pois é prestimoso quando se solicitam informações e se
estabelecem regras possíveis de serem implantadas. Incentiva
também a padronização de sistemas, impulsionando a tecnologia,
de modo que os bancos possam ter uma linguagem única na
compensação de cheques, créditos, débitos e títulos, na emissão
de títulos, debêntures etc.

Considerado um órgão atuante, o BC viria cumprindo bem os papéis
de fiscalizador, regulador, protetor, solucionador e moralizador do
mercado financeiro.

“Eu acho que as regras do Banco Central não inibem e não
estimulam. Eu acho que a regulamentação é para dar ordem,
colocar a casa em ordem para evitar abusos, excessos. Que os
bancos assumam riscos indesejáveis. Que a coisa tenha um
formato. Na medida em que existe este formato, ele é válido
para todo mundo. Então acaba que ele não interfere. É mais
para seguir um determinado padrão. O que é bom. É mais uma
proteção. Mais uma proteção das partes envolvidas.” (Banco J)



SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Parcerias, Alianças e Inovações

193

3. Parcerias e Alianças: Razões e
Objetivos

Perguntamos aos entrevistados quais as principais razões (motivos)
e objetivos (fins) que estimulam a criação de parcerias para a
oferta de produtos, serviços e/ou ampliação de mercados e
apresentamos os seguintes itens:

i Competição/Concorrência

i Partilha dos investimentos de capital

i Compartilhamento dos riscos

i Proteção de mercado (fidelização do cliente)

i Lucratividade

i Redução de custos

i Redução de pessoal empregado

i Produtividade e qualidade do trabalho humano

i Satisfação dos clientes

i Desenvolvimento de novas tecnologias (inovações
tecnológicas / avanços tecnológicos)

i Novas regulamentações

i Novos mercados

i Lançamento de debêntures e ações

i Empréstimos sindicalizados

A seqüência de citações a seguir procura acompanhar as principais
tendências na escala de prioridades dos entrevistados. Há tópicos
especiais para “satisfação do cliente” e “avanços tecnológicos”
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por se tratarem de temas considerados altamente relevantes na
formação de parcerias.

Partindo da assertiva que os bancos almejam “otimizar os recursos”,
pode-se dizer, como é de se esperar, que lucratividade e redução
de custos estão entre os principais objetivos gerais quando se
estabelecem parcerias. São fatores inerentes à natureza das
empresas em geral e estão intimamente relacionados entre si.

“Lucratividade? É totalmente um objetivo.” (Banco M)

“Redução de custo é um objetivo sempre nas parcerias e
independente delas. Sempre! Esse pode vir até na frente da
lista. Eternamente. Carro chefe. Sem dúvida. Hoje, só tem duas
formas de ganhar dinheiro em banco: fazer spread ou cortar
custos. Fazer spread não tem mais espaço. Já está ocupado.
Só tem espaço para cortar custos.” (Banco B)

“O objetivo e o fim das parcerias é sempre crescer a base e
otimizar os recursos disponíveis. Porque o nosso recurso hoje
é dinheiro. Então é otimizar o retorno sobre os recursos
investidos.” (Banco G)

A “partilha dos investimentos de capital” é considerada um objetivo,
embora não atinja todas as parcerias, pois nem sempre
corresponde a uma necessidade ou a uma estratégia da instituição.
Contudo, pode-se inferir das entrevistas que a partilha dos
investimentos funcionaria mais como uma razão para se alcançar
um objetivo.

“Divisão dos investimentos     de capital, acho que é um objetivo.
O objetivo de lançar um produto, só que eu não disponho de
todo esse capital, então o que eu faço? Eu acabo procurando
um parceiro para dividir esse custo.” (Banco A)

“Divisão dos investimentos     de capital é um fator que é levado
em conta. Eu diria que é um objetivo, porque não tem a
amplitude, a relevância necessária, vamos dizer assim, do ponto
de vista da avaliação de um convênio ou de uma operação de
compartilhamento para ser considerado como uma razão, um
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motivo que fizesse com que esta operação fosse desenvolvida.
Ela é muito mais operacional. Muito mais do dia-a-dia da
operação, do que da estratégia do compartilhamento, vamos
dizer assim.” (Banco I)

Para grande parte dos entrevistados, “compartilhar riscos” é um
objetivo para se criar parcerias.     Mas     ressaltam que, quando se
trata de operações sindicalizadas, o compartilhamento de riscos
é objetivo e razão para se aliar com outras instituições, porque as
partes envolvidas se apóiam.

“Compartilhamento de risco, eu acho que é objetivo.” (Banco
M)

“Empréstimos sindicalizados têm a ver com compartilhamento
de riscos. Só que esse é um objetivo, é obvio. Participar de
grandes transações, compartilhando riscos. Uma das maneiras
de se fazer isso é o empréstimo sindicalizado.” (Banco B)

“O compartilhamento de riscos é uma razão para se fazer essa
rede, e um objetivo. Eu vejo como os dois. Porque eu acho que
uma das políticas utilizadas pelos bancos  é você estar
participando no mercado, mas não ser o único patrocinador,
estar participando das operações, mas não ser o único banco
daquela empresa. Esse é o objetivo. Razão, porque,
obviamente, quando você entra numa operação sindicalizada
e você vê que tem nomes de grandes bancos, você age com
certo conforto. Não existe aquele risco de você estar agindo
sozinho, não é uma coisa unilateral. Existem outros bancos que
também têm aquela mesma percepção, quer dizer que é um
recurso que pode ser investido, compartilhado, naquele prazo,
em parceria. O compartilhamento de riscos então é ao mesmo
tempo razão e objetivo.” (Banco H)

A “competência das partes” foi citada espontaneamente como
uma das principais razões para alianças, sob a condição de que o
parceiro agregue valor ao negócio. Mas há discursos, ao se
referirem à imagem institucional das partes, que vão além.
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“Competência é uma razão, e que ele (parceiro) tenha algo para
que te beneficie. Que tenha uma vantagem que você não tem
e que está oferecendo. Seria alguma coisa que ele tem e que
você não tem. Estaria agregando.” (Banco J)

“Porque na hora que eu estou fazendo uma aliança, na verdade
a aliança que eu estou colocando aí é alguém que está me
ajudando a ter uma solução, senão eu não entraria. Esta aliança,
cuja razão é para melhorar os meus processos, mais a
capacidade que o outro tem em auxiliar. É uma capacidade que
eu não detenho e talvez nem queira deter, porque é específica.
Digitalização de imagem. Nós temos que ter pessoas que
conheçam disto para estar falando com os nossos clientes.
Mas nós não vamos desenvolver isto. Eu vejo nesta linha, a
parceria. É alguém que tem esta expertise, mas é dela e não é
nossa. É específica deles.” (Banco N)

“Agora, as razões para você fazer uma parceria x ou y, eu acho
que é muito da competência do seu parceiro e aí competência
no sentido até mais abrangente. Incluindo até a questão de
imagem, de caráter, que são pré-requisitos fundamentais para
você se aliar. Você pode até ter alguém muito competente do
ponto de vista técnico, mas, ao você se aliar, você teria problema
de imagem, por exemplo. Então é neste sentido mais amplo. E,
então, havendo competência e confiança para se atingir este
objetivo comum, tem fundamento uma parceria.” (Banco J)

A “concorrência / competição” – pano de fundo permanente e
inerente à natureza da economia de mercado – funciona como
uma das razões estratégicas para parcerias e alianças, e ressalta-
se novamente a importância da operação sindicalizada, para
enfrentá-la. Há, no entanto, quem a defina como razão e objetivo
para parcerias, quando estas incluem estabelecimentos comerciais.

“A competição, eu diria o seguinte, ela é um cenário que
permanece, independente do fato do compartilhamento ou não.
O compartilhamento é olhado de forma mais pontual e a
competição é olhada de forma mais ampla. Por outra, a
competição permanece na estratégia, então pode ser razão e
o compartilhamento fica no operacional.” (Banco I)
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“Na situação de operação sindicalizada, eu diria que a
competição é mais uma razão. Porque o objetivo dos bancos é
ter políticas diferentes. Esse é o objetivo. Para ter um diferencial
em relação ao mercado. Agora, obviamente em operações desse
porte, você não tem muita opção. Quer dizer, ou você age em
blocos ou você fica fora daquilo.” (Banco H)

“Competição é uma razão e um objetivo. Primeiro, você tem
que estar hoje onde as pessoas estão. Principalmente, nos
grandes centros, é difícil pegar pessoas. Não dá para esperar
elas chegarem até nós. A venda fica muito mais fácil se as
pessoas têm que ir naquela loja, comprar alguma coisa e
você está lá oferecendo um produto, um empréstimo.
Chegando na loja, as pessoas acabam comprando um
produto do banco.” (Banco F)

A noção predominante é que a abertura de “novos mercados”
seria uma razão imperativa para se criarem alianças. Há
também quem interprete como objetivo, e ainda quem veja
como razão e objetivo para se criarem parcerias. Todos
justificam suas opiniões levando em conta o     cenário altamente
competit ivo que cerca as instituições bancárias. Em
contrapartida, há quem veja com cautela a abertura impulsiva
de novos mercados.

“Eu acho que novos mercados são um motivo, porque, às
vezes, não é que você queira, mas não tem jeito, tem uma
demanda. É aquela história: você está fazendo um produto
de crédito pessoal, aí você está trabalhando na sua cidade,
mas aí de repente começa todo mundo a trabalhar na
cidade vizinha. Você vai ficar de fora? Não foi opção sua,
mas se você não entrar, outro vai ocupar o seu lugar.”
(Banco M)

“Se a gente considerar novos mercados as classes
desbancarizadas, aí pode até ser objetivo. Porque hoje o
mercado está saturado nas classes A e B. Mas ainda tem um
monte de C, D e E que a gente está falando aí de 80% da
população, aí sim, novos mercados.” (Banco F)
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“A razão e o objetivo é você conseguir chegar mais rápido ao
cliente e ter uma atuação nesse mercado e preencher esses
mercados que estão vazios.”  (Banco B)

“Novos mercados podem ser um objetivo. Agora, esses novos
mercados serem um objetivo também é relativo. Às vezes, você
é tão bom naquilo que você faz, que você não quer partir para
novos mercados. Então, não é nosso objetivo fazer uma parceria.
Você pode ser tão bom naquilo que faz que você pode ficar um
bom tempo só com aquilo. Não precisa se preocupar com novos
mercados. Porque novos mercados desviam focos. Se você sair
do seu foco, no começo é um risco. Você vai assumir um risco
grande. Mas pode acontecer que o outro, um parceiro
conseguiu detectar que fazer financiamento de veículo
consignado é o quente, então tem que saber o momento certo
de entrar em um novo negócio. Aí pode ser.” (Banco B)

O fator “proteção de mercado” foi interpretado como “fidelizar o
cliente” e dividiu as opiniões se seria razão ou objetivo na formação
de parcerias. Todavia os argumentos apresentados são
semelhantes, pois, à medida que se fortalecem as alianças em
torno de um negócio comum, protege-se / resguarda-se / preserva-
se o mercado / cliente.

“Proteção de mercado? Sim, com certeza. Eu acho que é razão.
Elemento motivador.”     (Banco G)

“Proteger o mercado em relação à concorrência, sim, é uma
razão. Porque quanto mais fácil você lidar com seu parceiro,
com seu cliente, mais fácil de você continuar lá. Aí faz sentido.
É uma facilidade para gerar uma fidelidade.” (Banco F)

“Proteção de mercado é o meu objetivo, ficar sempre com meu
cliente.” (Banco M)

Inicialmente, a questão da “redução de pessoal empregado” não
parece fazer parte das principais preocupações das instituições
bancárias quando se estabelecem parcerias. Entretanto, após
refletirem, alguns pesquisados identificam o fator como sendo
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razão     para criar parcerias, principalmente, quando se trata de
correspondentes bancários, nos formatos de banco postal ou casas
lotéricas, supermercados etc. Outros extrapolam a discussão das
parcerias e argumentam que, mais importante que reduzir, é qualificar
o pessoal empregado diante da eclosão de novas tecnologias.

“Redução de pessoal empregado? O que me motiva a fazer
isso? Eu acho que é mais uma razão, ou até conseqüência.
Talvez nos casos de correspondentes. Não sei se isso seria um
objetivo... .” (Banco A)

“Eu acho que é razão. Quando envolve correspondentes, você
não precisa contratar, basta treinar.” (Banco F)

“Redução de pessoal empregado não é objetivo hoje mais. Eu
acho que o mercado teve uma fase na década de 80, que teve
um desenvolvimento de tecnologia grande e uma redução forte
de mão-de-obra rotineira. Só que, em contrapartida, os bancos
tiveram que contratar profissionais com características
diferenciadas. Aí tivemos que qualificar essa mão-de-obra.
Então, hoje, se falar assim, redução de funcionários, redução
de pessoas do sistema financeiro, isso não significa redução
de custos. Eu posso ter reduzido cem pessoas no meu banco e
contratado vinte e ter ganhado muito mais com aquelas vinte
pessoas. Só que com um perfil diferente. E é isso que os bancos
procuram. Eu não vejo os bancos preocupados em reduzir
custos, em mão-de-obra, mas sim em ter uma qualificação
diferente dessa mão-de-obra.” (Banco B)

Houve dúvidas se a “produtividade e qualidade” do trabalho
atuariam como motivação ou objetivo na criação de parcerias,
mas a tendência foi considerar que seria uma razão,     pois se
somariam competências.

“Produtividade e qualidade do trabalho humano não sei se
seriam um motivo na hora de montar uma rede ou um objetivo.
Acho que seria um motivo, uma razão.” (Banco M)

“Produtividade e qualidade do trabalho humano? Entendo que
usar o humano da outra rede só melhora a produtividade. Isso
é uma razão também.” (Banco F)
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O quesito “novas regulamentações” surge como razão para se
formarem parcerias e alianças quando determinadas pelo Banco
Central. É o caso, recorrentemente citado, da implantação do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que revolucionou o
relacionamento entre os bancos.

“Novas regulamentações, aí é motivo, porque novas
regulamentações são impostas, você não tem como discutir. O
Banco Central simplesmente te dá tempo para fazer. Umas das
maiores redes que foi construída no mercado ultimamente, o
SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), mudou
completamente. O SPB mudou a forma de funcionamento do
mercado, mudou completamente o relacionamento dos bancos,
o relacionamento dos bancos com o Banco Central, os horários,
tudo, ele alterou tudo. Os bancos tiveram que se reunir, criar
comissões para entender isso, para trocar tecnologia, porque
isso impactou as áreas de tecnologias dos bancos.” (Banco M)

“Novas regulamentações, sim. É aquilo que eu comentei, às
vezes, o próprio Banco Central força que seja compartilhado,
tipo SPB, alguma coisa assim, então é um motivo.” (Banco A)

Os “empréstimos sindicalizados” são vistos como objetivo para
criar parcerias. São fatores facilitadores, à medida que as
responsabilidades são compartilhadas.

“Empréstimos sindicalizados? Sim. Pode ser um objetivo. Porque
fica mais fácil de montar uma rede para que todos tenham
acesso.” (Banco F)

“Empréstimos sindicalizados é um objetivo, você vai fazer se
quiser, vai avaliar. E você vai dividir obrigações e riscos.”
(Banco M)

No caso de parcerias para lançamento de ações e debêntures,
percebem-se diferenças na atuação entre pequenos e grandes
bancos. Para os bancos de menor porte, não parece ser usual
formarem-se parcerias para lançar “ações e debêntures”,,,,,
provavelmente por participarem pouco desse tipo de operação.
Já para os bancos maiores, as parcerias para lançamentos de
ações e debêntures são comuns.
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“Lançamento de debêntures e ações? Eu acho que não. Eu
não compartilho isso, eu utilizo serviços de terceiros mais a
expertise para fazer isso, mas compartilhar rede para fazer isso
eu acho que não. Talvez os que tenham filiais fora, ou parceiros
fora.” (Banco A)

“Lançamentos de Debêntures e ações? Não, aí só naqueles
casos de correspondentes fora do país.” (Banco F)

“Quando você faz um lançamento de um papel desse aqui, por
exemplo, fez um lançamento e distribuição pública de debêntures.
Emitiu duzentos e cinqüenta milhões, quem fez? Vários bancos,
por exemplo, Bank of American mais o Unibanco, Votorantim,
ABC, BankBoston, etc. Existe um tipo de rede que você forma
entre os bancos para atender à necessidade do cliente e diminuir
os riscos de cada. Você pulveriza o negócio.” (Banco O)

“Operações Sindicalizadas é assim: sob o ponto de vista dos
bancos: eles agindo em parcerias, você evita de ter uma
dispersão em termos de custos. De você ficar brigando, você
tende a estabelecer um nível de ganho que se quer nessa
operação. Então, você evita um desgaste maior com o cliente
desses bancos. E sob o ponto de vista da empresa, fica mais
fácil para eles também, porque, em vez de ficarem negociando
banco por banco, eles teriam uma outra condição, que seria
fechada com um dos coordenadores.” (Banco H)

“Por exemplo, no caso da Usiminas, ela pretende fazer um
investimento, algo em torno de quinhentos milhões de dólares.
Com certeza, no mercado, nós não vamos ter bancos que
consigam ofertar no mercado o dinheiro pelo prazo que eles
desejem. Normalmente são longos prazos, de oito a dez anos,
vamos dizer assim. Então, ela elege um banco, seja através de
um banco que ela já elegeu como líder, como coordenador de
operação. Aí, são convidados outros bancos para participar. Aí
cada banco faz sua oferta, e diz, olha, eu estou disposto. Porque
aí, já está meio que parametrizado quanto que a empresa vai
pagar.” (Banco H)
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4. O Cliente em Foco

Para compreendermos como o cliente influencia a criação de
parcerias e alianças, é preciso discorrer sobre as diversas
categorias de clientes, seus papéis nas operações bancárias e o
nível de exigência dos mesmos.

Os clientes, divididos genericamente entre pessoas físicas e
jurídicas e autônomas, abrangem todo o universo da sociedade,
que são segmentos da população de diversas classes sociais,
profissionais e faixas etárias; empresas privadas; entidades de
classe; varejistas dos mais variados portes e setores
(concessionárias de automóveis sempre citadas), bancos nacionais
e estrangeiros, universidades, governo, instituições e empresas
públicas etc.

Em termos de porte de bancos, a clientela dos grandes bancos
múltiplos é a sociedade como um todo, que deve ser cuidada como
de fato ela é: segmentada, diferenciada e desigual. Já os bancos
de médio e pequeno portes buscam focar em nichos de mercado.

Do ponto de vista das parcerias e alianças, empresas privadas,
varejistas e concessionárias podem ser simultaneamente clientes
e parceiros, dependendo dos formatos das parcerias.

“Eu vou te dar um exemplo. Eu falei que o nosso banco não é
um banco de consumidor final e nem de pessoa física,
principalmente no varejo. E aí, grandes redes de varejo entram.
Elas têm este contato junto com este seu público consumidor.
E aí a gente desenvolveu isto. É um caso prático que seria uma
parceria. Onde, aproveitando a gama de clientes que eles já
têm hoje, pessoa física, eu banco vou lá e oferto crédito para
eles, direto. Ele toma empréstimos comigo, ele, rede de varejo.
Eu forneço produtos e serviços para ele. E só também por
intermediação dele eu também consigo ir lá e atingir os clientes
dele. E dar crédito para os clientes deles. Ele é um parceiro
efetivamente. Ele está me representando lá na ponta junto
com os seus clientes. Não tem aquele contato. Não tem
relacionamento com esta clientela.” (Banco G)
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4.1. Cliente é parceiro?
Para alguns entrevistados, o cliente pode exercer também o papel
de parceiro, pois à medida que explicita desejos, demandas e
expectativas, colabora e estimula a criação e/ou desenvolvimento
de um produto e/ou serviço.

“Clientes, eu acredito que sejam parceiros, porque o próprio
cliente pode vender serviço de banco.” (Banco F)

“Normalmente os parceiros são os próprios clientes. Porque
você passa a criar uma cadeia de valor moderna. O cliente é
que define o que ele precisa. É de dentro para fora que cria o
produto e vou vender e digo que o preço é x, eu não sei se o
cliente paga ou se ele vê valor naquela solução. Mas se eu vou
lá, visito ele, converso com ele e desenvolvo uma solução para
ele, ele vê valor naquilo que eu estou desenvolvendo para ele,
aí ele paga o valor que eu vendo o produto, aí eu tenho inovação,
eu tenho uma diferenciação e eu faço um mercado.” (Banco O)

“Eu acho que o cliente é um parceiro. Eu acho que no conceito
bancário cada vez mais tenta desenvolver este conceito de
parceria. Onde num conjunto de negócios você tenta junto com
o cliente desenvolver uma solução que seja boa para as duas
partes. Então eu vejo muito mais o conceito de parceria. E cada
vez mais crescente. É um conceito mais ou menos novo e
crescendo a cada dia. Um exemplo concreto e importante aí no
mercado. O Banco Itaú com o Pão de Açúcar. Lojas Americanas.
Bradesco com Casas Bahia.” (Banco J)

Para outros, dada a natureza do vínculo entre banco e cliente,
este dificilmente é um parceiro, visto a relação ser desigual e
assimétrica, e parceria pressupõe reciprocidade. O tema é
controvertido e não há consenso entre as opiniões. Mas podemos
arriscar dizer que parceiros podem ser clientes, mas nem todos
os clientes são parceiros.

“Eu diria o seguinte: a instituição pode até encarar o cliente como
um parceiro. A relação da parte do cliente é que não é de
parceria. Ela é uma relação de consumo. Ela não é uma relação
de parceria. Eu acho que pode acontecer de o cliente ajudar a
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desenvolver novos produtos, Pode ser de maneira direta ou por
meio de pesquisas ou de conversas com os clientes. De críticas
e sugestões. Eu acho que ter uma ouvidoria na empresa você
recebe feedback que eventualmente pode dirigir acerto de rumos.
É uma sugestão de clientes, mas eu não vi isto institucionalizado
ainda.” (Banco I)

“Eu, particularmente, não vejo o cliente como parceiro, não. O
cliente é meu alvo e eu estou sempre atendendo uma
necessidade dele. Então, ele não é meu parceiro porque
primeiro não está preocupado comigo. Ele está preocupado com
ele. O banco não, o banco tem que se preocupar com ele próprio
e com o cliente. Não existe reciprocidade de intenção. Eu não,
eu tenho que me preocupar com os dois lados.” (Banco B)

4.2. A satisfação do cliente
A satisfação do cliente se pauta pela postura e forma de o banco
lidar com bens muito preciosos: seu dinheiro, seus investimentos.
Para grande parte dos entrevistados, a qualidade do atendimento
- detalhado a seguir - é determinante para a satisfação do cliente.
Mas há aqueles que argumentam que mais relevante ainda é o
fator econômico: o valor das tarifas / serviços / produtos ofertados
ou negociados entre as partes.

“O cliente bancário tem que envolver a mercadoria. A mercadoria
mais valorizada que tem que é dinheiro, o cliente é
extremamente exigente. Todo cliente bancário é extremamente
exigente. Eu estou trabalhando com dinheiro e o dinheiro é dele.
E aí ele fala assim, o meu dinheiro está aí e eu quero que você
me atenda bem. O gerente tem que estar disponível na hora
que ele liga. De cara boa. Não quer saber se ele tem mais 200
clientes para atender.” (Banco E)

“Atendimento é o atributo mais valorizado pelo cliente bancário.
Mais do que preço. O cliente bancário reclama muito de preço
de caixa e tarifa. Mas o que ele mais valoriza é o atendimento.
É aquilo que eu falei com você. Se você falar que quer renovar
o seguro do seu carro, ou alguém que falou sobre previdência
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privada. Aí o cliente pensa: o que é isto? E pensa: vou ligar
para o meu gerente e pergunta: gerente, qua l é o melhor plano
de previdência? E o que ele falar para você fazer, você faz.
Você não vai analisar se é x ou y.” (Banco E)

“Então, se o cliente conseguir o mesmo produto com um preço
melhor, ele pode nem estar muito satisfeito, não gostar do
gerente, não gostar de quem atende ele lá, não gostar do banco,
mas se aquilo para ele for viabilizar um negócio melhor, para
empresa dele, ele não vai ficar comigo.” (Banco B)

O atendimento ao cliente hoje vai muito além do trato cortês e
amigável, pois mudaram os negócios, os clientes, as formas de
comunicação e, conseqüentemente, as demandas. Atualmente,
ele, cada vez mais exigente, necessita primordialmente de
informação, transmitida oral, impressa ou virtualmente. Atributos
como confiabilidade, fluidez, flexibilidade, nível de conhecimento,
carteira de produtos, segurança, confiabilidade, sigilo e agilidade,
que, juntos, conferem qualidade à informação, atingiram um alto
patamar de importância real e simbólica em um mercado dinâmico,
instável e vulnerável. A informação, incorporada e ofertada pela
tecnologia, pode, às vezes, ser até mais importante que o “dinheiro
em si”.  Podemos inferir que a qualidade da informação é central
para se avaliar a qualidade do atendimento, que, por sua vez, é
essencial para conquistar o cliente.

“Tudo gira em torno do cliente. Sem o cliente eu não existo. Sempre
é correr atrás do que o cliente quer. É sempre no cliente e eu volto
a frisar. O cliente no Brasil não é o mesmo cliente da década de
80. O cliente da década de 80 era aquele que sentava na minha
frente e gostava de tomar um cafezinho comigo. Pegava um
saquinho de dinheiro e levava lá. Então o cliente hoje exige um
grau de tecnologia extremamente sofisticado. O cliente exige hoje
transparência. Muito mais transparência. Segurança. O banco tem
que ter um banco de informações muito mais poderoso para ele
poder ter uma percepção muito mais acelerada do cliente. Ele
tem que ter acesso de informação on line.” (Banco C)

A segurança da operação é muito importante, porque é um
mercado muito fragilizado às fraudes, muito acessível às
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fraudes. Então, a tecnologia é fundamental para te dar
segurança, até porque todo processo que envolve muito
empenho humano, pessoal, é também frágil. O controle é frágil.
Você não consegue estar com controle total o tempo todo.
Então, a tecnologia é fundamental, principalmente para
segurança do seu negócio.” (Banco B)

“O produto acaba não sendo o dinheiro que ele está levando.
Porque em última instância o que ele quer é tirar o dinheiro
para fazer a feira. Mas o que fica é o produto, a tecnologia que
está embarcada, no fato dele poder tirar o dinheiro. E para
cada dinheiro tem todo um aparato tecnológico.” (Banco D)

Quando perguntamos aos entrevistados se a satisfação do cliente
seria objetivo ou motivo para a criação das parcerias, obtivemos
respostas divididas. Mas todos são unânimes em afirmar que a
satisfação do cliente é um dos principais instrumentos para gerar
a riqueza bancária, traduzida através do lucro.

“Satisfação dos clientes, com certeza, é motivo. O banco vive
muito disso, o que não vive está equivocado. Você pode
observar nas missões, de uma maneira geral, definidas
estrategicamente para a instituição financeira. A satisfação do
cliente muda a formatação disso, excelência no atendimento,
está tudo ligado a isso, então eu acho que fundamentalmente
o banco só vive disso, e as parcerias favorecem.” (Banco M)

“Satisfação dos clientes? Isso é um objetivo principal também.”
(Banco A)

“É objetivo e é o jeito para chegar lá. Porque quanto mais eu
cresço, os custos são enormes, então eu tenho que trabalhar
uma coisa chamada escala, eu tenho que aumentar minha base
de clientes porque senão alguém faz isso no meu lugar. Eu vou
abrindo o mercado e é dentro desse mercado que eu vou
abrindo e conquistando clientes novos, eu vou vendendo mais
produtos para esses clientes, vendendo produtos e serviços
para eles, o que eu estou fazendo? Eu crio barreiras de saída
e, quanto mais ele trabalhar comigo, mais difícil fica de sair
aqui de dentro, ele não vai mais me trocar por outro banco, só
se alguém ofertar para ele algo melhor do que aquilo que eu
estiver ofertando, é aí o meu processo de inovação, o
desenvolvimento tem de ser contínuo.” (Banco O)
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5. Tecnologia: uma Via de Mão Dupla

Perguntamos aos pesquisados se o desenvolvimento de novas
tecnologias seria razão ou objetivo para recriarem parcerias.
Inicialmente, as respostas se dividiram, mas, ao elaborarem o
raciocínio, concluíram que as inovações tecnológicas são um meio
para o desenvolvimento de parcerias, posto que as informações
contidas em produtos, serviços e processos são frutos da
tecnologia. As parcerias, por seu turno, viabilizam as inovações
tecnológicas.

Quando se pretende lançar produtos ou serviços compartilhados,
essas alianças estimulam as inovações, visto os bancos se
servirem delas para criarem ofertas de produtos diferenciadas.

Além disso, a tecnologia de informação está de tal forma
incorporada aos produtos e serviços que os três se confundem.
No caso de processos – intangíveis para os clientes -, a tecnologia
é o seu cerne, conforme a percepção dos entrevistados.

“Eu acho que é motivo. Motivo de eu me juntar justamente
para desenvolver novas tecnologias.” (Banco A)

“Tecnologia? É objetivo, porque só ela vai conseguir fazer com
que você tenha preço, qualidade, segurança, isso é um fator
muito importante, principalmente agora, que a gente está
entrando em serviço de varejo”. (Banco B)

“As parcerias tornam viáveis as inovações, viabilizam, porque
na verdade a inovação é um meio.” (Banco A)

“Existe no decorrer daquela estruturação um design, um
aparato. Cria uma operação de um modo diferente e, em função
disso, muitas vezes é necessário que você desenvolva aquela
tecnologia para poder controlar aquela operação. Ela é um meio,
não é nem objetivo e nem razão.” (Banco H)
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“A tecnologia é o meio então. Ela não é o objetivo nem é razão.
Ela é o meio. Com certeza. Mas é como eu disse, hoje ela se
confunde com o próprio produto. O cliente enxerga o produto da
instituição financeira pela própria tecnologia. Pelo grau de
automação e tecnológico embutido no produto. Então se eu vou
sacar um dinheiro, ele vê o grau de sofisticação que tem por trás.
Embora seja uma operação simples, redonda. Então a tecnologia
é o meio e o que está no centro dos processos.” (Banco D)

5.1. Empresas de tecnologia: parceiras e
fornecedoras

Seguindo a escala de prioridade do universo entrevistado, as
parcerias mais importantes são formadas com empresas de
tecnologia, outros bancos, empresas de setores diversos e
correspondentes bancários. Parcerias com universidades e
instituições públicas seriam pontuais e esporádicas.

As empresas de tecnologia têm papéis sobrepostos, pois são
consideradas parceiras e/ou fornecedoras. O discurso
predominante assinala que, quando os bancos e as empresas de
outros setores e de tecnologia se aliam para desenvolverem
estrategicamente algum negócio, essas empresas são
conceituadas como parceiras. Quando a demanda dos bancos se
limita a uma compra pontual, elas são vistas como fornecedoras,
mas para a elaboração de um software aplicativo elas são
parceiras.

“A gente chama de parceiros também, porque eles estão
servindo, trazendo um produto que vai subsidiar nossa
operação.” (Banco G)

“A infra-estrutura tecnológica é provida por estes grandes
players de mercado. Ou você está na mão da IBM, ou da
Microsoft, ou dos dois. A primeira grande parceria é exatamente
esta. E então qualquer que seja a instituição ela depende de
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uma parceria ou de uma aliança com estes grandes players de
uma infra-estrutura tecnológica. Então IBM, Siscus, Intel, HP são
os grandes parceiros nossos. Isto é básico. É fundamental. Então,
isto é a verdadeira aliança estratégica, porque, se o seu
computador central parar, tudo o que tem na periferia dele pára
também. E então esta é a primeira grande aliança.” (Banco D)

“Dentro do cenário atual entraram novas empresas estrangeiras
onde elas fornecem o processamento do cartão de crédito mais
o braço financeiro de suporte desta operação. E para você ser
uma administradora de cartão de crédito, você precisa vender
o cartão de crédito. Processar o cartão de crédito. E ter funding.
Porque na realidade você está ofertando o crédito para o
consumidor final. Com esta mudança de cenário algumas
empresas entraram no Brasil, e elas têm os dois braços, elas
têm o software e têm o processador do cartão. Então essas
empresas de software estão procurando no mercado um braço
financeiro para formar uma parceria.” (Banco O)

“Por exemplo, um banco contrata a Nokia, a IBM e a TIM e sentam
todos juntos, fazem um acordo, um contrato entre as partes e
cada um faz o seu pedaço: a TIM com o canal, a IBM com
softwares e a Nokia com o aparelho e o banco liquidante oferece
para o seu cliente exclusivo esse tipo de sistema, então se tem
uma rede de parceiros que ajudaram o banco.” (Banco O).

“São os fornecedores de tecnologia. Na verdade a pergunta não
é quem são. Quais seriam ou que tipo de instituição, que tipo de
empresa. É tão amplo isso... Por exemplo, uma operadora de celular
pode ser uma grande parceira do banco. Operadora de celular,
fornecedor de hardware, desses equipamentos, fornecedores de
programas. Basicamente são fornecedores de hardware e
software, de serviços. Porque, vamos supor, eu vou comprar o
equipamento, o banco amanhã, sei lá, de repente ele vai dar um
chipizinho, um cartão, alguma coisa, então tudo isso é o
fornecedor. A tecnologia está em todo lugar, mesmo que, às vezes,
não seja voltada para finanças, para banco, às vezes eu falo,
porque eu não posso usar um celular para fazer um pagamento?
Aí na verdade é um parceiro estratégico.” (Banco A)
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 “As empresas de bases tecnológicas podem ser parceiros e
fornecedores, na medida em que eu preciso de um software
para dar suporte aos negócios que eu já pratico. Aí neste caso
eles são meus fornecedores.” (Banco E)

A infra-estrutura bancária é provida pelos players e as principais
referências são a IBM e a Microsoft, que formam a retaguarda
tecnológica das instituições, sobretudo das de grande porte. E
existem as chamadas firmas “periféricas”, especializadas em
prover os bancos de softwares, aplicativos, sistemas etc.

“As novas tecnologias, normalmente, elas vêm do exterior.
Vamos pegar tecnologia de produção de alguma coisa. Aí você
tem grandes fornecedores internacionais que normalmente
dominam estes mercados. Quer dizer, o Brasil hoje em tecnologia
de ponta ele tem aí a fabricação de aviões, a Embraer. Mas
tirando isto as grandes tecnológicas elas acabam sempre vindo
do exterior.” (Banco J)

As variações quanto ao aparato tecnológico são proporcionais ao
porte, à capacidade de investimento, e determinadas pelo perfil
de atuação dos bancos. Os grandes compram um volume bem
maior de material tecnológico e têm acesso mais rápido às
novidades, seja porque são mais visados pelos fornecedores, seja
porque mantêm departamentos e áreas de pesquisa sintonizadas
e atentas às inovações do mercado mundial.

“Quanto maior o banco, mais complexo é o aparato tecnológico
para ele lidar com todo o seu público, com todos os seus
produtos e serviços. Forma de gestão, mercado, então a
exigência de tecnologia é muito maior. É proporcional ao porte
do banco.”     (Banco J)

“Geralmente tudo que é novo é levado para os grandes
bancos. Faz parte dele. Vamos supor, tem uma tecnologia de
agência, ele não vai vir oferecer para nós aqui, um banco
pequeno, não tem agência. Em compensação o Bradesco tem
três mil agências. O Banco do Brasil tem quatro mil agências.”
(Banco A)
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 “Tem tecnologias aplicadas a cada porte. Vamos supor, o banco
aqui não usa computadores de grande porte, usa computadores
pequenos, então é Microsoft. Agora, o Bradesco, um grande
banco desses, eles usam aqueles computadores grandes, então
fornecem IBM. O banco aqui, por exemplo, não é cliente da
IBM.”  (Banco A)

No setor tecnológico, o alto nível de competição atinge todos os
estabelecimentos bancários, que de uma forma ou de outra
dependem dos fornecedores de tecnologia.

Um dos grandes desafios para os bancos é a capacidade de
desenvolver a inteligência interna. Como as ferramentas
tecnológicas disponíveis são praticamente as mesmas, a forma
de decodificar programas ou o uso que farão da tecnologia são
exercícios e esforços permanentes. Sempre em busca de uma
marca que os distinga, nem sempre estar na vanguarda
tecnológica é o mais importante. Entretanto, a “arte” de
transformar a inovação em um processo / serviço / produto faz a
diferença. Nesse contexto, os bancos de maior porte são mais
ágeis, pois possuem uma estrutura de desenvolvimento tecnológico
mais sofisticado e habilitado para desenvolver inteligência própria.

“E então o desenvolvimento de modo geral, fábrica de software,
isto é tudo terceirizado. Então o banco não faz programa,
codifica programa, para fazer um software que vai dar vida aos
produtos e serviços que nós estávamos falando. E aí tem o
seguinte, os instrumentos do desenvolvimento, de monitoração
são instrumentos de mercado. Normalmente não são
instrumentos caseiros. Então, eu estou dizendo isto porque o
hardware, ao aplicativo, ao software, os instrumentos de
monitoração tudo isto aí é uma cadeia de fornecedores de TI
que supre. Então o ambiente de tecnologia ele é altamente
provido pelos provedores de tecnologia, quer sejam hardware,
software . Isto vale para todo mundo. Todos os bancos. Isto é
uma grande aliança estratégica. Porque o banco não é auto-
suficiente tecnologicamente falando. O banco ele é forte em
como vai utilizar a tecnologia.” (Banco D)
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Os bancos menores são mais subordinados aos fornecedores, visto
terem limitações para diversificar o suporte tecnológico. São
impelidos a comprar mais pacotes padronizados, contratam
integralmente o desenvolvimento de aplicativos, mas, de modo
geral, lutam para preservar a identidade.

“Quanto menor for o banco, mais dependente ele é. Porque
normalmente operam com pacotes de mercado. Então, o
software na verdade é um pacote. O tipo de sistema SAP. Então
aí ele tem uma dependência maior ainda, porque não é nem
ele que desenvolve, que especifica. Ele já compra o pacote de
mercado. E também chegam ao extremo em que eles fazem
auto-service do processamento de TI. Mas as empresas
pequenas passam isto para bureau de serviço, para data center.
Então a dependência é maior ainda. Então ele está aqui fazendo
o negócio dele, mas toda a infra-estrutura tecnológica está com
um parceiro dele”. (Banco D)

5.2. A relação com os fornecedores de tecnologia
Apesar de o Brasil estar na linha de frente quanto à agilidade do
sistema bancário, é usual comprar tecnologia dos fabricantes
internacionais. Nesse caso, exige-se que as empresas tenham
representação ou filiais no Brasil. Isso garante aos bancos o
suporte para as operações, traduzido em manutenção e
assistência técnica.

De modo geral, compram tecnologias segundo a oferta existente
no mercado, mas, também, é freqüente indicar aos fornecedores
como desenvolvê-las, posto que é preciso adaptá-las às
necessidades de cada banco. Como a tecnologia de hardware é
considerada commodity, a customização de softwares é essencial,
o que exige dos fornecedores graus variados de especialização.
De fato, sempre há a necessidade de ajustes e adequações para
“dar uma cara” própria a um aplicativo, sistema, processo ou
produto / serviço.
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“Hoje, eu diria que os bancos são mais receptores de tecnologia.
Eles já foram criadores. E hoje não são mais. Eles são
demandadores destes serviços e hoje existem empresas
especializadas. Antes era desenvolvida internamente. E hoje
não. Pelo contrário, os bancos hoje, estrategicamente, eles
procuram terceirizar tudo, absolutamente tudo que não seja o
foco do seu negócio. Basicamente, se nós pudéssemos
sintetizar ao máximo, nós chegaríamos ao custo.” (Banco E)

“Ou seja, tal banco empresta isto assim e deste jeito. O que é
que eu vou fazer de diferente? Eu vou processar de uma outra
forma e isto vai fazer ter uma identidade minha própria, e vai
fazer a minha diferença. Porque o tempo todo está se inovando.”
(Banco G)

Circunstancialmente, ocorrem situações em que os bancos
precisam inovar algum processo interno, e não há tecnologia
disponível no mercado. Nesse caso, sugere-se ao fornecedor
desenvolver uma solução específica. Há casos também em que o
Banco Central exige que os bancos cruzem determinados dados
e, então, os fornecedores são chamados para criar soluções que
atendam ao setor. Sintetizando: quando há demandas próprias
de instituições bancárias ou necessidades do setor como um todo,
requer-se dos fornecedores o desenvolvimento de soluções
específicas.

5.3. O papel e o lugar da tecnologia

As questões abordados remetem a um tema citado
espontaneamente pelos entrevistados sobre o papel / ou lugar
da tecnologia no setor bancário. Predomina a opinião de que o
mercado, a partir de demandas emergentes, seja gerador de
inovações tecnológicas. Mas há quem acredite que a indústria
tecnológica impulsione o mercado financeiro, pois existiria
oferta de tecnologia além da oferta existente de produtos,
serviços etc.
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“Eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento de
produtos. Há um tempo atrás você tinha produto e não tinha
tecnologia. Hoje em dia, você tem uma tecnologia e fica
pensando o que poderia colocar de negócio nessa tecnologia.”
(Banco A)

Fato é que novos produtos / serviços / processos requisitam tanto
o uso de inovações mais radicais quanto incrementais. Depende
das circunstâncias.

As evoluções incrementais fazem parte da rotina do setor
bancário, em função da premência em lançar novidades em um
mercado altamente competitivo. Já as inovações mais radicais
acontecem, principalmente, em situações em que se necessite
adotar novos controles das operações internas ou ampliar
mercados, visto a exigência de se criarem produtos e/ou serviços
que demandem linguagens específicas. Um exemplo é a ampliação
de produtos destinados aos mercados das classes C/D.

São citadas também situações de “crise”, quando os bancos são
pressionados ou incitados a criar novos produtos em tempo
recorde.

 “De modo geral, 80% do que a gente faz são otimizações. Não
é inovação. Porque a inovação é um fato mais marcante. Quando
ela acontece, ela muda o nível. Mas o dia-a-dia nosso ele é
80% fazer manutenção. Porque incremental é o nosso dia-a-
dia. O incremental é porque, na minha visão, a indústria
financeira ela mexe com toda esta gama de produtos e serviços,
ela mexe com todos os segmentos da população. Então como
existe uma concorrência muito grande no setor, os próprios
clientes são condutores das mudanças. Então, quando isto
chega em quem desenvolve o produto e sistema, a gama e a
riqueza de informações que a gente recebe dos clientes internos
e externos são muito grandes. E isto faz com que os nossos
processos e sistemas eles estejam em constante modificação.
Isto no sistema financeiro é muito comum.” (Banco D)



SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Parcerias, Alianças e Inovações

215

“Aí eu enxergo uma rampa como você está chamando aí de
evolução. Você no dia-a-dia vai ter que ir ajustando os seus
produtos. A sua tecnologia. Ficar mais rápido. E, de vez em
quando, normalmente em crise, você vai ter que fazer uma
inovação. Este modelo não dá mais e vamos inventar um novo.
Do dia para a noite o banco foi desafiado a inovar para fazer
algum tipo de pagamento. Outras classes sociais. Pressão.
Conjuntura. Momento político.” (Banco I)

5.4. Tecnologia, pilar das inovações financeiras

No discurso inicial, os entrevistados manifestam que as inovações
tecnológicas mais marcantes seriam nas áreas de serviços e
produtos e mais raras nas formas de gestão.

“Eu acho que serviço sim, mercado sim, produtos também, só
que nessa ordem. Produtos de gestão, formais de gestão, eu
não vejo tantas inovações em formas de gestão.” (Banco L)

Todos concordam que os produtos bancários são commodities e,
no afã competitivo, quando um banco lança um produto, segue-
se um similar de outro. Atributos como sigilo, agilidade,
confiabilidade, segurança e facilidade de acesso estão tão
atrelados aos diversos serviços que, para os usuários, o
desenvolvimento tecnológico incorporado nos mesmos está
ficando natural. Aos olhos dos clientes, haveria pouca percepção
da quantidade e da qualidade de tecnologia integradas aos
produtos e serviços bancários.

À medida que as entrevistas evoluem, os discursos indicam que
as inovações incidem, sobretudo, nos processos, e que os serviços
e produtos seriam as faces mais visíveis das inovações. É na
retaguarda dos bancos que se encontram os maiores avanços da
tecnologia da informação.
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“Então, estas são as duas transformações em termos de
inovação de produtos. Uma pela capilaridade, pela penetração
e a outra pela capacidade de transformar e personalizar os
seus produtos. E veja que a tecnologia é o pilar desta inovação.
Sem tecnologia, como eu disse, sem a tecnologia você não
consegue fazer isto.” (Banco D)

“Eu acho que é na área de produtos e serviços. Um exemplo
simples, o celular. Antigamente, a gente tinha que ir ao caixa
do banco para sacar dinheiro ou para

fazer uma transferência. Hoje, você não vai mais ao banco,
você faz tudo pelo computador. Então, a tendência é que,
amanhã, de qualquer lugar você esteja lá com o celular, existe
até uma tendência de acabar até com o próprio plástico, o
cartão, de você fazer essa captura. Através do celular, você
liga para um determinado local do banco e autoriza o
pagamento, ele debita na sua conta e credita na conta de quem
você está pagando. Então por isso que eu falo que a tendência
de inovação é na área de produtos e serviços. Eu acho que o
grande diferencial aí é a tecnologia.” (Banco A)

“Na hora que você pensa numa solução, você tem que começar
a escrever esta solução antes de tentar compô-la para ver se
os componentes desta solução conseguem se falar, se
conseguem se comentar. Então na hora que você pensa num
novo produto, ou num novo serviço, você pode pensar no
processo que está por trás. Você precisa do engenheiro de
processo que vai ter que conversar com o engenheiro de produto
e eles vão fazer esta solução funcionar. Virou um problema de
engenheiro. Até o mercado fala muito que o Itaú é um banco
de engenheiros.” (Banco P)

“A diferença está no processo. E isto também acaba
impactando até o estabelecimento de parcerias. Processo
envolve agilidade. Flexibilidade. E segurança.” (Banco G)

Quanto às inovações nas formas de gestão, há diferentes pontos
de vista. Em gestão de pessoas houve avanços como: mudanças
estruturais nas empresas familiares que estão se
profissionalizando; valorização da transparência de ações internas
nas instituições; participação acionária e nos lucros pelos
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funcionários e redimensionamento da postura das lideranças. Mas,
em geral, as mudanças na gestão são vistas como paulatinas ou
pontuais. Talvez sejam vistas assim em função do pouco estudo
específico nos bancos sobre o tema.

“Eu venho acompanhando e o que a gente percebe é a melhor
utilização de práticas de gestão, eu não venho acompanhando
em relação a isso uma revolução na forma de gerir pessoas.
Tudo que eu vejo são conceitos que eu aprendi, mas que existem
no mercado há muitos anos. Eu mesmo não acompanhei nada
no mercado nesses anos.” (Banco L)

“Mais em produtos e serviços. Porque a gestão eu acho que
está mais associada a um conceito do que a um ferramental. É
mais um comportamento e práticas do que um investimento
ou uma ferramenta tecnológica.” (Banco G)

 “Eu acho que o setor bancário do ponto de vista de gestão ele
está bem alinhado com o resto da economia. Ele não está nem
mais e nem menos inovador. Eu não vejo nenhuma inovação
que foi oriunda do setor bancário. Nenhum envolvimento do
ponto de vista de gestão e que influenciou os outros. Eu
particularmente não enxergo. Eu acho que a gente viveu e vive
as ondas que a sociedade produtiva viveu. Eu acho que na
engenharia e não sei o quê eu acho que aconteceu aqui da
mesma forma como aconteceu nos outros setores”. (Banco I)

“Talvez aqui seja onde há menos inovação. Porque forma de
gestão acaba que você tem toda uma bagagem cultural da
organização que influencia na forma de gestão. Mas há
mudanças constantes. As relações vão se aprimorando. Tem
uma mudança importante que é o seguinte: o banco deixa de
atender fisicamente nas agências e passa a atender
eletronicamente. Então isto muda muito a sua forma de gestão.
Porque a comunicação passa a ser muito mais importante. Às
vezes, num click na internet você consegue criar um ruído com
o cliente muito grande. Então, as atenções da gestão para a
comunicação com o cliente aumentam, para o atendimento
rápido e seguro.” (Banco J)
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6. Principais Condições de Sucesso
das Parcerias

Indagamos sobre quais seriam os principais fatores que levam os
bancos a formar parcerias e alianças relacionadas a inovações e
apresentamos as seguintes opções: 1) confiança nos parceiros;
2) competência; 3) concorrência; 4) regulamentações do Governo;
5) apropriação dos resultados. Os três primeiros itens apareceram
como prioritários.

“Confiança no parceiro é básico, senão você não faz nada. Se
eu não tiver confiança, eu não faço nada disto. A confiança é o
passo inicial”. (Banco N)

“Eu acho que é concorrência e capacidade dos parceiros.
Concorrência. Às vezes, ele não tem competência interna ou não
tem poder de investimento, ele precisa compartilhar custos, então
ele vai procurar um parceiro que tenha essa expertise. Porque
se ele tiver recurso disponível interno, tiver dinheiro para investir,
ele não vai precisar de um parceiro. Porque se ele pode ganhar
dez, ele não vai querer ganhar cinco”. (Banco A)

“Apropriação dos resultados eu estou vendo aí é como redução
de custos, aumento de margens. Apropriar resultados é isso.
Isso é uma coisa importante também. Concorrência,
regulamentação e apropriação de resultados.” (Banco K)

Questionados sobre o grau de sucesso das parcerias e alianças,
os entrevistados concordam que a maioria é bem-sucedida, desde
que se observem certas premissas.

Como as condições de sucesso são semelhantes,
independentemente do formato das parcerias e alianças, podemos
generalizar as etapas do processo que os bancos enfrentam ao
firmarem alianças estratégicas com outras empresas.
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O primeiro movimento tem origem na dinâmica interna de
determinado banco, quando os departamentos competentes
identificam no mercado uma oportunidade para lançar um produto,
desenvolver um serviço ou ampliar clientes. Aí são acionados os
departamentos de negócios e de marketing.

“O objetivo é você alcançar um fim qualquer que você sozinho
teria mais dificuldade de conseguir. Ou, às vezes, seria até
impossível. Então, o objetivo é maximizar a exploração de uma
oportunidade.” (Banco J)

“A gente atua aqui no banco desta forma, estrategicamente
quando a gente identifica uma oportunidade de negócios pela
nossa rede interna de agências. Ou seja, a nossa rede interna
referente à nossa rede comercial. Então identifica uma
oportunidade no mercado, a gente faz o entendimento do que
seria isto, este novo negócio ou estabelecimento de uma nova
parceria, desenvolve isto e leva para o executivo para a
decisão.” (Banco G)

Em seguida, há prospecção de parceiros estratégicos (incluindo,
às vezes, os tecnológicos), buscando aqueles que estabeleçam
uma relação de complementaridade e agreguem valor ao negócio.

Identificados os prováveis parceiros, investigam-se sua saúde
financeira, sua reputação e sua imagem. Como as imagens
públicas dos envolvidos na parceria podem se confundir, não há
por que se associar com empresas mal vistas no mercado.

DiálogoDiálogoDiálogoDiálogoDiálogo

“- Eu diria assim, os objetivos têm que ser comuns e bem
definidos.

- Eu diria que os objetivos têm que ser complementares. E todos
ganham. Porque o banco ganha de uma forma, e o outro ganha
de outra forma.” (Banco I)

“Reputação da contra parte, do seu parceiro, é fundamental.”
(Banco J)
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Podemos dizer que o sucesso da parceria está assentado em três
fatores essenciais: 1) o acordo sobre as responsabilidades e a
divisão dos custos e dos ganhos; 2) as características do produto/
serviço; 3) a capacidade do parceiro.

Por acordo de responsabilidades, entende-se a atribuição do que
toca para cada parte.

As características do produto/serviço têm a ver com os atributos
do negócio que está em jogo, procurando parceiros cujas condições
de fazer bem feito se equiparem ou superem o do proponente.

Capacidade do parceiro significa não apenas a idoneidade e
competência da empresa, mas também que o parceiro agregue
valor ao negócio em questão, através de uma novidade, por
exemplo.

“E capacidade não é só ele (parceiro) ter liquidez, mas ele ser
capaz de inovar. Eu acho que isto é um fator muito importante.
Porque fazer o que você faz quer dizer, você fazer uma aliança
para ele fazer a mesma coisa, eu acho que isto não é legal.”
(Banco D)

Posto que os objetivos entre as partes sejam comuns e/ou
complementares, a etapa do acordo de bens de serviço é a mais
delicada, ou até espinhosa. É o período de discussão ou
elaboração do contrato, que demora meses, até mais de ano.

“A primeira coisa que eu entendo de uma aliança, a primeira
coisa é que você tem que ter os acordos muito bem
estabelecidos, de serviços, de tudo. Eles têm que ser muito
fortes, muito monitorados. As responsabilidades têm que ser
muito bem balizadas.” (Banco D)

“Geralmente começa na área de novos negócios, então o banco
identificando um novo negócio, nós vamos procurar um parceiro.
Aí é a época do namoro, quando começa, aí, vamos fazer, me
manda uma minuta, manda uma minuta de contrato, jurídico
de lá, jurídico daqui, essa é a parte mais demorada, às vezes,
leva anos para solucionar.” (Banco A)
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“Demora meses para sair o negócio e normalmente sai bem
feito. Você vê o Itaú com as Lojas Americanas, fizeram uma
financeira. Então, a partir dessa rede, eles ajuntaram. Um tem
o cliente e o outro tem o cliente. Então, eles montaram uma
financeira. Agora, foi uma parceria que demorou mais de um
ano para ser feita. Tiveram muitos estudos. Aí você pergunta
se foi satisfatório, provavelmente sim.” (Banco B)

Planejamento, transparência, confiança e perseverança são
conceitos-chave nessa etapa e é aconselhável, em alguns casos,
que se escolha um profissional “externo”, cuja neutralidade é vital
para conduzir as negociações e a gestão, ancoradas sempre em
regras claras e aparatos jurídicos.

“Tem que ter objetivos bem claros, objetivos em comum, tem
que ter muita transparência. Quando você fala transparência,
nos objetivos, nas transações, nos contratos. Ambas as partes
têm que abrir custo, têm que abrir quanto que ganha, não
adianta eu querer ser mais esperto que eles, e eles quererem
ser mais espertos que eu, porque é um casamento mesmo, a
analogia perfeita é o casamento. Quando você começa com
desconfiança, a coisa vai embora, então por isso que a gente
fala que um dos valores nosso é exatamente isso, é a
transparência nessas relações. Então a nota de custos está
aqui, aqui estão as receitas, nós vamos dividir esse prejuízo ou
essa receita.” (Banco A)

“Então, o sucesso está ligado à transparência de ações. Então,
é importante, numa rede, todo mundo saber exatamente o que
o outro pensa.” (Banco F)

“A TecBan que é esse banco 24 horas, essa rede. Ela era uma
empresa que foi constituída da qual tem alguns bancos que
são sócios, então o que aconteceu? Eles colocaram uma pessoa
lá, uma administração que não é dos bancos, é fora dos bancos.
Então, às vezes, essa pessoa mais neutra consegue conciliar o
interesse de todos.” (Banco A)
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O planejamento envolve definição de objetivos, regras e
expectativas. A transparência se refere não apenas à atitude dos
participantes, mas à limpidez dos objetivos, normas, contratos,
receitas e custos. A confiança diz respeito às expectativas de
posturas, diante de obstáculos naturais ao percurso, e mesmo
prejuízos, que poderão ocorrer. E que haja persistência para tocar
o negócio, superando possíveis problemas.

Para “amarrar” todos esses requisitos, a expressão “equilíbrio”
foi associada, recorrentemente, ao sucesso das parcerias.
Equilíbrio de responsabilidades  inclui riscos, pois não serão
divididos apenas lucros, mas também eventuais prejuízos.

“O formato de sucesso é aquele do compartilhamento dos riscos
dos resultados. Esse é o formato mais bem sucedido nesse
mercado de parceria com grandes lojas, de crédito ao
consumidor, esse é o melhor formato.” (Banco B)

Acredita-se, por exemplo, que parcerias entre bancos ou entre
bancos e empresas de portes, capitais e nacionalidades diferentes
sejam possíveis, desde que se acerte, previamente, o nível dos
riscos e seja fixada a proporcionalidade destes frente aos valores
investidos. Para isso, requer-se que os envolvidos mantenham uma
postura ética diante das negociações.

“O sucesso está na costura dessa parceria. A partir do momento
que eu coloquei no contrato, que eu firmei aquilo lá, eu sou de
igual para igual com ele, a não ser que eu queira entrar só com
uma parte interessada, não participar, é outra coisa. Mas vamos
supor numa parceria meio a meio entre um pequeno e um
grande, desde que esteja tudo claro, tudo certinho, não tem
problema.” (Banco A)

“Eu acho que qualquer parceria pode dar muito certo, como
pode dar muito errado. Depende dos agentes. Depende da
postura. Depende mais no grau de confiança que você tem
nas relações estabelecidas, do que da natureza da parceria.”
(Banco J)



SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: Parcerias, Alianças e Inovações

223

“Quer dizer que não é um formato que não dá certo, na verdade
para dar certo são determinados fatores objetivos e subjetivos.”
(Banco A)

“Porque têm outros formatos e parcerias, que como eu falei
das lojas de automóveis. O cara ganha uma comissão para
viabilizar o negócio para você. Ele não está preocupado com
riscos. Pelo contrário. Ele não está preocupado com a qualidade
daquele cliente. Quanto mais ele colocar para você, mais
comissão ele ganha. Esse é um formato de parceria muito
marginalizada. Ele não tem o compromisso com a qualidade,
só tem compromisso da quantidade. Então, no mercado é mal
visto, mas você não consegue sobreviver sem ele. E é difícil
colocar o formato, onde há a divisão de riscos, nesse mercado
de automóveis.” (Banco B)

Nesse contexto, parcerias mal sucedidas, ou que se frustram ainda
no meio do processo de estruturação, incorrem, em geral, nos
seguintes erros e/ou esbarram em determinadas restrições:

i Postura oportunista das partes envolvidas.

i Falta de proporcionalidade relativa a possíveis
vantagens, responsabilidades e riscos.

i Falta de elementos para agregar valor ao negócio.

 “Eu, particularmente, participei numa outra instituição, a gente
estava montando uma rede entre dez bancos que era uma rede
de troca eletrônica de dados e tal, e sempre quando tinham
essas reuniões, cada banco puxava essa linha para o seu lado.
Então, eram dez cabeças que não estavam unidas, cada um
estava querendo levar vantagem em cima do outro, então
realmente não deu certo, não foi para frente.” (Banco A)

“Seria equilíbrio de vantagens e obviamente de
responsabilidades. Então isto é extremamente relevante. Você
vai para uma parceria onde você tem um desequilíbrio, nesta
situação já fica bastante prejudicado a possibilidade dela se
concretizar.” (Banco J)
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“Cada um queria levar mais vantagem do que o outro. E, às vezes,
eu posso até dizer pela instituição que eu trabalhava na época.
Eles diziam que não interessava fazer isso (entrar na rede), mas
não podemos ficar fora porque os outros estão entrando, então
vamos lá ver o que está acontecendo. Mas, na verdade o objetivo
principal não era entrar. Começou com interesses totalmente
díspares que acabou não dando certo.” (Banco A)

“Seria a competência do outro. Se ele não vai te agregar nada.
Exatamente. Isto vale também para o inverso. Tudo é importante
para se construir e também tudo é importante como restrição”.
(Banco J)

Como registrado, os discursos mostram que o termo parceria, o
mais usado, contém elementos mais objetivos, e o termo aliança
incorpora fatores mais subjetivos, porque, em sua carga simbólica,
remete a “casamento”, imagem evocada recorrentemente, quando
se fala em parcerias / alianças.

“Começa com namoro, vamos casar. Assina contratinho e, se
der lucro, estamos na alegria, se for prejuízo, estamos na
tristeza. Então, é bem isso, eu utilizo a expertise deles e eles
me usam para chegar a mercados. Eu ofereço para eles
mercados que até então eles não conseguiam chegar. É
exatamente esse pequeno e médio varejo. O expertise que eu
tenho nesse pequeno e médio varejo, um banco de outro porte
não tem. Em contrapartida ele (banco) tem uma expertise muito
grande nesse empréstimo, a tecnologia de dar crédito, de
analisar crédito, esse tipo de coisa.” (Banco A)

 “A parceria exprime diversas formas de você fazer uma aliança.
Você pode fazer um casamento com comunhão universal de
bens. Com separação, com parcial, você pode se juntar. Um
casamento. A aliança boa é como se exprimisse isto. Então se
você está compartilhando, se você está terceirizando um auto-
service completo ou parcial no fundo atrás disto você tem um
casamento. E um casamento é aliança. Ele exprime bem em
qualquer situação. Se você usa, é como um casamento mesmo.
Se houver uma quebra de confiança vai ruir. Se não houver
confiança... .” (Banco D)
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7. Principais Conclusões

7.1. Parcerias e alianças: tendências e desafios

Predomina a opinião de que o sistema financeiro brasileiro está
entre os mais avançados do mundo. Alguns fatores contribuem
para isso. Um dos mais relevantes remete às inovações
tecnológicas introduzidas no sistema, impulsionadas pelo processo
inflacionário de meados da década de 1970 até a primeira metade
dos anos 90, que compeliram as instituições a uma maior
automação dos processos, porque exigiram maior velocidade nas
decisões, nas informações.

Igualmente importante foi a modernização do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB), em 2002, celebrado pela
transferência de recursos em tempo real, cuja TED, símbolo da
agilidade bancária, seria uma inovação brasileira. O sistema
bancário do país diferencia-se também dos demais, pois muitas
instituições funcionam como verdadeiros “balcões” de negócios,
oferecendo serviços e produtos altamente diversificados.

“Acho que o Brasil é o mais avançado em tecnologia financeira
e o nível de serviço financeiro que o Brasil presta, por incrível
que pareça, é muito melhor e maior do que os países da Europa,
dos EUA.” (Banco A)

“Eu diria que é uma associação de fatores. Grande extensão
territorial. Inflação alta. Necessidade de velocidade na
compensação das transações. Um volume de transações muito
grande. Você junta tudo isto e não dá para fazer na unha. Tinha
que inventar alguma coisa para fazer na época da inflação.
São circunstâncias que você não encontra na Espanha, não
encontra em Portugal, mesmo nos Estados Unidos você não
encontra com facilidade, porque a maioria da atuação bancária
lá é regional. Ela não é nacional. Não tem característica nacional
como no Brasil.” (Banco I)
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“Vem da época da hiperinflação. O Brasil, para compensar
cheque, tinha que ser de noite, porque senão, se fosse noutro
dia, perderia 3%. Isso forçou os bancos a ter um processo de
liquidação muito ágil, para cobrar tanto os seus e os dos clientes,
forçando a ter uma vantagem competitiva. Eu não sei se você
sabe, mas nos USA depositando um cheque de um banco da
Flórida em Nova York pode demorar 3 semanas para compensar,
aqui são 2, 3 dias”. (Banco K)

“Automação bancária, nós somos o número um do mundo. O
sistema da TED é uma invenção nossa.” (Banco H)

”Os bancos aqui são grandes balcões. Eles vendem muitos
serviços. Lá fora os bancos fazem a função de banco, ou seja,
é dar crédito, é vender dinheiro. Lá fora o banco tem conta
corrente e empréstimo. Aqui banco tem seguro, tem consórcio,
tem plano de saúde. Os bancos lá fora não têm essa gama de
produtos que os bancos brasileiros têm.” (Banco A)

Na ótica dos pesquisados, a tendência já em curto prazo seria de
os bancos criarem cada vez mais produtos, prestarem mais
serviços e ampliarem mercados, sustentados por incessantes
incrementos e inovações tecnológicas, voltadas, sobretudo, para
a área de TI.

Justifica essa percepção o alto nível de competitividade que cerca
o ambiente bancário, que impulsiona a criação de produtos
continuamente. Em relação aos vários bancos que trabalham
focados em nichos de mercado, registra-se que estes estão se
utilizando intensamente de parcerias e alianças para
comercializarem  seus produtos e serviços.

O processo contemporâneo do desenvolvimento econômico
nacional tem criado um ambiente propício e sustenta essas
projeções. Operações como abertura de créditos, entre outras,
vêm aumentando e são vistas como sinais de um comportamento
mais confiante dos usuários / clientes para consumir.
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“As perspectivas são extremamente favoráveis. Eu diria que
no Brasil, dentro deste processo de crescimento econômico,
de estabilização, de evolução social e melhor distribuição de
renda, com crescimento de faixa salarial, tudo isto tudo cria
um ambiente muito propício a um desenvolvimento do país e
obviamente a atividade bancária ela é muito relevante neste
processo como impulsionadora. Consumir mais e se endividar,
no bom sentido. Quer dizer, as pessoas fazem uso do crédito
para satisfazerem às suas necessidades. Porque têm mais
confiança, têm mais renda. Então isto é extremamente
importante. E aí as parcerias no Brasil elas são crescentes.”
(Banco J)

Esse somatório de fatores impacta positivamente a formação de
parcerias, dada a gama de serviços / produtos negociados entre
as instituições bancárias e entre estas e empresas de outros
setores, oferecidos igualmente à sociedade / população. Prova
disso é a capilaridade, característica do sistema bancário brasileiro,
que vem se intensificando, atingindo gradativamente todos os
segmentos e regiões do país.

Espera-se, inclusive, que os bancos, gradualmente, transfiram
ainda maior número de atividades para os correspondentes
bancários, atual emblema do setor. O fator redução de custos e a
facilitação do atendimento ao cliente e ao público em geral seriam
algumas das principais razões e objetivos que sustentam esse
prognóstico. Outra projeção é que as instituições enfatizariam a
competência dos parceiros, na busca de alianças mais equilibradas.

“As parcerias vão acontecer eu acho que cada vez mais. Mas
muito mais na linha das competências. Você aliar com quem te
agrega e que você não tem aquilo dentro da instituição. Eu
enxergo assim. A respeito de tecnologia, o banco tem uma visão
de trazer inteligência tecnológica para dentro da empresa. Não
é a nossa competência principal. Porém, neste momento foi
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uma decisão estratégica. Mas eu acho que, no futuro, isto volta
para uma área que pode ser terceirizada.” (Banco I)

Em nível internacional, parcerias entre bancos brasileiros e
estrangeiros tendem também a aumentar, para incrementar
transações cambiais e intermediações financeiras entre os países,
como sugerem alguns entrevistados.

“Eu acho que a tendência é as parcerias aumentarem em
quantidade e melhorarem em qualidade. Existem bancos, por
exemplo, se abrindo para o mercado exterior, buscando parceiros
em atividade de câmbio. Atividade de troca financeira com
moedas que não necessariamente sejam moedas nacionais.
Então o que significa dizer que aumenta a quantidade e
aumenta o nível de sofisticação destas parcerias. Porque na
medida em que se começa a trabalhar com uma cesta de
moedas, além da moeda nacional a gente também tem
condições de oferecer uma cesta de produtos diferenciados
para os nossos clientes, e eventualmente captar clientes de
outras instituições que têm interesse naquilo que nós somos
exclusivos.” (Banco I)

É consensual que os maiores desafios para as parcerias / alianças
/ redes são, sobretudo, os aspectos relacionados a comunhão de
interesses, ética, transparência na gestão e suporte tecnológico.
Não é demais repetir o que o discurso dos pesquisados enfatiza:

i Comunhão de interesses significa objetivos claros e
definidos, comuns e/ou complementares.

i Ética representa postura idônea no decorrer de todo
o processo.

i Transparência na gestão deve existir para que os
acordos sejam cumpridos e aprimorados.

i Suporte tecnológico indica a necessidade do uso
intenso de inovações tecnológicas para sustentar
oferta, segurança e agilidade dos produtos e serviços.
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É importante registrar, ainda, alguns prognósticos para o setor.
Em nível das parcerias e alianças, acredita-se que elas vão
acontecer cada vez mais motivadas pela complementação de
competências entre os parceiros. No que toca ao processo de
terceirização, deve-se caminhar para a delegação da  maioria das
atividades tecnológicas dos bancos a firmas parceiras.

Em nível do setor como um todo, embora não se tenha tido
oportunidade de explorar muito o tema, alguns entrevistados
sugeriram, espontaneamente, que a tendência a médio prazo seria
o fortalecimento dos bancos universais e os dos focados apenas
em nichos de mercado. Os bancos médios tenderiam a diminuir
ou   passariam a trabalhar para gerar negócios para os grandes
ou seriam incorporados por estes37 .

 “Então, eu posso até estar errado. Então eu diria que o setor
financeiro do Brasil pelos exemplos que eu lhe dei ele é muito
rico em alianças. Alianças de todo tipo, desde uma associação
para aumentar a capilaridade, de terceirizar serviços que não
são atividade-fim. Até auto-service completo de você colocar o
seu negócio na mão de um terceiro pela capacitação que ele
possa ter. Relacionamento, como eu falei, entre banco e banco,
banco e cliente. Banco e empresa. Então, ele é muito rico em
parcerias. E então, você diria assim, então qual é a tendência?
A tendência é isto se intensificar. Cada vez mais a capilaridade
vai aumentar. Novas parcerias serão necessárias. Novas
alianças. A tecnologia vai entrando. Novos fornecedores vão
buscando novos parceiros.” (Banco D)

De resto, cabe ressaltar que o clima entre os entrevistados é de
confiança e otimismo diante do futuro. Demonstram segurança para
enfrentar a concorrência internacional e elevar a competitividade
do setor no país, contando, para isso, com as parcerias e alianças,
em seus mais variados formatos, e os avanços tecnológicos.

37 Neste caso, a equipe
responsável por essa
pesquisa tem muitas dúvidas
quanto à pertinência da
expectativa de que os bancos
médios tendem a desaparecer,
o que será apresentado no
Relatório Final.
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