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1. Introdu~io 

0 trabalho aqui apresentado e parte do estudo cujo objetivo finale a constru<;ao da 

disserta<;ao para obten<;ao do grau de mestre em Desenvolvimento Economico pela 

Universidade Federal do Parana. 0 tema que esta sendo estudado e a segmenta<;ao de clientes 

realizada pelo Banco do Brasil a luz da Teoria dos Custos de Transa<;ao formulada por Oliver 

Williamson. 

0 tamanho e a complexidade do mercado bancario, decorrentes do avan<;o 

tecnol6gico e da amplia<;ao do fluxo de recursos financeiros, tern levado as institui<;oes 

financeiras a buscar altemativas que lhes garantam agilidade, eficiencia, competitividade e 

aumentem sua lucratividade. Os bancos procuraram diferenciar-se com a especializa<;ao do 

atendimento, utilizando a estrategia da segmenta<;ao de clientes, que permite definir a 

indica<;ao de oferta para cada tipo de cliente e antecipar suas necessidades, ampliando a 

parceria negocial banco-cliente. A segmenta<;ao de clientes foi urn modelo utilizado pelo 

Banco do Brasil para lhe garantir eficiencia no atendimento dos clientes e atingimento de suas 

metas, mantendo-o competitivo dentro do cenario de acirramento da concorrencia verificado, 

especialmente, a partir do Plano Real em 1994. Em 2002, consolidou-se no BB a segmenta<;ao 

do atendimento, da maneira como temos hoje, nos chamados pilares negociais: Atacado, para 

pessoas juridicas com faturamento acima de R$ 10 milhoes por ano; Varejo, para clientes 

pessoas fisicas e juridicas com faturamento ate R$ 10 milhoes; Governo para 6rgaos 

Federais, Estaduais e Municipais, autarquias e Tribunais de Justi<;a e Recursos de Terceiros 

com foco nos investidores institucionais. 

A Teoria dos Custos de Transa<;ao tern como objetivo analisar a eficiencia do 

sistema economico, levando em considera<;ao a forma como sao alocados os recursos 

produtivos e os custos relativos a necessidade das firmas de recorrer ao mercado. Foi Oliver 

E. Williamson que estruturou a Teoria dos Custos de Transa<;ao no livro Markets and 

Hierarchies. Em seu estudo Williamson considerou as caracteristicas dos agentes e das 

transa<;oes efetivadas entre eles, bern como a natureza dos contratos e as estruturas de 

goveman<;a. 

A motiva<;ao deste estudo, nao sendo apenas o interesse pela Teoria dos Custos de 

Transa<;ao, e buscar aprofundar o conhecimento sobre o Sistema Financeiro Nacional e a 

opera<;ao da intermedia<;ao financeira e seu ambiente de concorrencia, e entender o Banco 

do Brasil em sua trajet6ria ate chegar a implementavao da segmentavao de clientes. 
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2. Referencial Teorico 

Nesta se9ao apresentaremos o referencial te6rico para este trabalho. Serao 

abordados os aspectos relativos a Teoria dos Custos de Transa9ao e a abordagem 

Schumpeteriana da concorrencia. 

2.1 Teoria dos Custos de Transa9ao 

2.1.1 Defini9ao e Objetivos da Teoria dos Custos de Transa9ao 

A Economia volta a discutir as firmas e os custos de transa9ao na decada de 70. 

Foi Oliver E. Williamson que estruturou a Teoria dos Custos de Transa9ao no livro Markets 

and Hierarchies 1
• A TCT tern como objetivo analisar a eficiencia do sistema economico, 

levando em considera9ao a forma como sao alocados os recursos produtivos e os custos 

relativos a necessidade das firmas de recorrer ao mercado. 

Os custos de transa9ao, segundo FIANI (2002, p. 269), sao os custos de negociar, 

redigir e garantir o cumprimento de urn contrato. Podem ser classificados como: ex ante que 

envolvem os custos de negocia9ao e as condi9oes do contrato; e ex post, que sao os custos 

para garantir a execu9ao do contrato. 

2.1.2 Principais Caracteristicas 

2.1.2.1 Comportamentais dos Agentes 

Para a TCT todas as mudan9as na organiza9ao da atividade economica ocorrem 

em busca de maior eficiencia e sao influenciadas pelo comportamento dos agentes. 

a) Racionalidade Limitada 
A TCT defende a ideia de que a racionalidade dos agentes e limitada pela 

assimetria de informa9oes, decorrente da diferen9a de acesso as mesmas. Outro fator que 

1 WILLIAMSON, Oliver E. Markets and Hierarchies: analysis and antitrust implications. 
New York: The Free Press, 1975. 
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limita a racionalidade dos agentes tern caracteristicas neurofisiologicas que limitam a 

capacidade do individuo de armazenar e processar informav5es. 

A racionalidade limitada dos agentes toma-se relevante em ambientes complexos pela 

impossibilidade de prever todas as circunstancias futuras das transav5es. 

b) Oportunismo 

Segundo FIANI (2002, p.270) "por oportunismo entende-se a transmissao de 

informavao seletiva, distorcida, e promessas "autodesacreditadas" (self-disbelieved) sobre o 

comportamento futuro do proprio agente, isto e, o agente em questao estabelece 

compromissos que ele mesmo sabe, a priori, que nao ira cumprir." Ou seja, para a TCT, o 

oportunismo esta relacionado a assimetria de informav5es. 

As duas formas de oportunismo consideradas pela literatura sao: oportunismo ex

ante, anterior a transayao e oportunismo ex-post, posterior a realizayao da transayao, tambem 

conhecido como risco moral (moral hazard). 

2.1.2.2 Das Transav5es 

0 proprio WILLIAMSON2 (1985, p.l), citado por PESSALI (1998, p.21) define 

transavao como o evento que ocorre quando urn bern e transferido atraves de uma interface 

tecnologicamente separavel. Uma transavao pode ser considerada uma operavao em que sao 

negociados os direitos de propriedade. 

Os tres atributos importantes a serem considerados na analise das transav5es sao: 

a freqiiencia com que ocorrem, a incerteza e a especificidade dos ativos envolvidos. 

a) Freqiiencia 

A freqiiencia com que ocorrem as transav5es pode dar maior estabilidade ao 

relacionamento entre os agentes e definir o grau de complexidade dos contratos. Em 

transav5es que ocorram em pequenos numeros (small number) os custos de transavao sao 

mais elevados. 

2 WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, 
relational contracting. New York: The Free Press, 1985. 
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WILLIAMSON apud PESSALI (1.998, p. 42) diz que este atributo e considerado 

o menos importante e por esta razao e o menos polemico, ele supoe apenas que a recorrencia 

das transa96es esteja relacionada a sua intemaliza9ao na firma. 

b) Incerteza 

A incerteza esta relacionada a dificuldade de se prever todos os eventos que 

poderao impactar as transa9oes no futuro, exigindo contratos mais flexiveis a necessidade de 

adaptarem-se aos imprevistos. 

c) Especificidade dos Ativos 

Para a TCT a especificidade dos ativos e a principal caracteristica das transa96es, 

e a que define o tipo de coordena9ao da Economia (mercado, firma, etc). Observa-se uma 

rela9ao positiva entre a especificidade de ativos e os custos das transa96es. A ideia de 

especificidade esta, tambem, relacionada a dificuldade de realoca9ao destes ativos em caso de 

descontinuidade do contrato. 

WILLIAMSON3 citado por PESSALI (1.998) diz que a especificidade dos ativos 

pode se apresentar de vanas formas e as mais importantes sao: especificidade geografica ou 

locacional, especificidade fisica do ativo; especificidade do capital humano; especificidade 

derivada de ativos especificos; especificidade de ativos relacionados a qualidade ou marca e 

especificidade temporal. 

2.1.3 Natureza dos contratos 

Segundo FIANI, (2002, p.273) ha quatro tipos de contrato e sua escolha leva em 

considera9ao os custos de transa9ao incidentes. Sao eles: a) Contratos que especificam uma 

determinada performance no futuro; b) Contratos de clausulas condicionais; c) Contratos de 

curto prazo seqiienciais; d) Rela9ao de autoridade. 
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2.1.4 lnstituic;oes e Estrutura de Goveman<;a 

As estruturas de goveman<;a se definem a partir da especificidade dos ativos 

envolvidos nas transac;oes e de sua freqiiencia e seu objetivo e a reduc;ao dos custos de 

transac;ao. FIANI (2002, p.277) define estrutura de govemanc;a como sendo o "conjunto de 

instituic;oes e tipos de agentes diretamente envolvidos na realizac;ao da transac;ao e na garantia 

de sua execuc;ao", e as classifica em tres tipos: govemanc;a pelo mercado; trilateral e 

especifica de transac;ao. 

2.2 Concorrencia: Abordagem Schumpeteriana 

Anteriormente a Teoria da Concorrencia esboc;ada por Schumpeter no inicio do 

seculo XX, a Economia dispunha apenas de uma visao estatica da concorrencia proposta pelas 

escolas Classica, Marxista e Neoclassica. 

Na abordagem de Schumpeter, a concorrencia passa a ser vista como urn processo 

evolutivo e dinamico gerado por fatores end6genos ao sistema economico. Schumpeter 

desloca a visao de que o sistema economico tende ao equilibrio, dentro da premissa do fluxo 

circular e diz que o desenvolvimento economico se da a partir da perturbac;ao permanente 

deste estado de equilibrio. Diz ainda, que estas mudanc;as acontecem na esfera da vida 

industrial e comercial, gerando desenvolvimento economico a partir das novas combinac;oes 

de meios produtivos. 

A concorrencia Schumpeteriana, como e conhecida atualmente, tern como eixo 

principal a introduc;ao e a difusao de inovac;oes. 0 conceito de inovac;ao engloba : 

1- a introduc;ao de urn novo produto; 

2- a introduc;ao de urn novo metodo de produc;ao; 

3 - a abertura de urn novo mercado; 

4 - a conquista de uma nova fonte de materia pnma ou de hens semi

manufaturados; 

5 - o estabelecimento de uma nova organizac;ao de qualquer industria. 

Alem da mudanc;a tecno16gica, a inovac;ao, no sentido da concorrencia 

Schumpeteriana, da conta de toda e qualquer mudanc;a no espa<;o economico realizada pelas 

3 WILLIAMSON, Oliver E. Comparative economic organization: the analysis of discrete 
structural alternatives. Administrative Science Quartely, v.36, p. 269-296, 1991a. 
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empresas objetivando vantagens competitivas e considera a inova<;ao a base que sustenta a 

dinfunica e 0 desenvolvimento economico. 

Nas ultimas duas decadas, os autores chamados neo-schumpeterianos retomaram 

o enfoque evolucionista do processo de concorrencia e da inova<;ao. Substituem o pressuposto 

neoclassico de equilibrio pelo de trajet6ria de evolu<;ao e introduzem o processo de busca de 

inova<;oes e de sua sele<;ao pelo mercado. 

A abordagem dinfunica da evolu<;ao industrial se da a partir dos conceitos de 

paradigmas tecnol6gicos, trajet6rias tecnol6gicas e regimes tecnol6gicos. 

Dosi em 1982, diz que a no<;ao de paradigma viabiliza teorizar sobre o processo 

inovativo e o define como sendo uma perspectiva, urn conjunto de procedimentos, uma 

defini<;ao de problemas relevantes e o conhecimento relatado para soluciona-los. Cada 

paradigma tecnol6gico define seu conceito de progresso baseado em seus "trade off' 

tecnol6gicos e economicos. 0 paradigma tecnol6gico pode ser definido como o conjunto de 

regras que direcionam procedimentos, como os meios de busca, criterios de avalia<;ao, 

defini<;ao de oportunidades a serem pesquisadas, entre outros. 

A escolha do paradigma tecnol6gico passa pela analise dos fatores institucionais e 

economicos, devem ser considerados os incentivos economicos dos inovadores, a capacidade 

tecnol6gica acumulada, dimensao da industria e a necessidade de processos inovativos 

radicais. 

A trajet6ria tecnol6gica e a dire<;ao dos avan<;os a partir do paradigma tecnol6gico 

estabelecido, ela define o padrao de busca. Dosi define a trajet6ria tecnol6gica como urn 

padrao normal de solu<;ao de problemas, isto e, o padrao de progresso baseado no paradigma 

tecnol6gico. A trajet6ria pode ser entendida como a busca constante de resolver o "trade off' 

economico e tecnol6gico. 

0 regime tecnol6gico adotado pelas firmas constitui-se de urn conjunto de 

parfunetros que vao guiar a inova<;ao e esta relacionado ao processo de aquisi<;ao de 

conhecimento, considerando as fontes de informa<;ao e a natureza destas fontes. Os regimes 

tecnol6gicos podem ser classificados em: 

1 - Science Based: base de conhecimentos ampla e universal; 

2 - Complex Systems: vanas bases de conhecimento ( consumidor, fomecedor) o 

foco e a inova<;ao do produto. 

3- Engenharia de Produtos: inova<;ao de produtos e a fonte de conhecimento vern 

do consumidor. 
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4- Continuos Processos: a fonte de inova<;:ao vern dos fomecedores e a inova<;:ao 

se da em processos acess6rios. 

A capacidade dinfunica das empresas e dada por sua capacidade organizacional de 

manter urn fluxo rotineiro de inova<;:ao. Manter essa capacidade pode ter urn custo superior 

que solu<;:oes "ad hoc". Entretanto, atraves de sua capacidade dinamica e que a firma pode 

manter sua competitividade e lucros altos com ganhos de monop6lios, ainda que temporarios 

como pretende a concorrencia Schumpeteriana. 

Urn ultimo aspecto importante na concorrencia conforme abordada por 

Schumpeter e o financiamento das inova<;:oes. Ja em sua "Teoria do Desenvolvimento 

Economico" ele da enfase ao significado do credito e diz que esta e a fonte a partir da qual 

novas combina<;:oes freqiientemente sao financiadas. 0 banqueiro se coloca entre os que 

desejam formar combina<;:oes novas e os possuidores dos meios produtivos, viabilizando o 

desenvolvimento economico. 
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3. 0 Sistema Financeiro Nacional 

0 Brasil possui urn sistema financeiro com uma estrutura mais sofisticada se 

comparada a de outros paises no mesmo nivel de desenvolvimento. 0 objetivo deste capitulo 

e a descric;ao da estrutura e dinfunica do Sistema Financeiro Nacional (SFN), evidenciando 

sua relevancia na viabilizac;ao de urn fluxo de recursos globalizados, como o atual, para o 

desenvolvimento economico brasileiro. Neste capitulo ainda, descreveremos o ambiente de 

concorn3ncia das instituic;oes intermediadoras e mais especificamente o Banco do Brasil como 

seu integrante e objeto deste estudo. 

3.1 Composi~ao e principais fun~oes do Sistema Financeiro Nacional 

0 Sistema Financeiro Nacional pode ser conceituado como urn conjunto de 

instituic;oes publicas e privadas cuja interac;ao e dinfunica permitem que o fluxo de recursos 

entre os poupadores e aplicadores ocorra de forma eficiente e segura. 

Para Carvalho e tal (2000, p.249), "Sistemas Financeiros satisfazem tres grandes 

demandas: canalizar recursos gerados pelas unidades superavitarias para as deficitarias, 

permitindo a economia urn uso mais eficiente de seus recursos, maximizando sua capacidade 

de crescimento e de manutenc;ao do emprego e do bem-estar da populac;ao; organizar e operar 

os sistemas de pagamentos da economia, essenciais para o adequado funcionamento de todos 

os mercados da economia; criar os ativos no volume e no perfil necessarios para satisfazer as 

demandas dos poupadores por meios de acumulac;ao de riqueza". 

Reconhecendo-se que a intermediac;ao financeira, ou seja, a aproximac;ao entre 

agentes deficitarios e os superavitarios e fator decisivo para o crescimento economico das 

nac;oes, fica facil entender a importancia do sistema financeiro. Atraves de suas instituic;oes, a 

poupanc;a de uns pode ser direcionada a suprir a necessidade de capital para investimento de 

outros, fomentando o crescimento economico em urn ambiente confiavel. 

A origem do Sistema Financeiro Nacional se deu em 1920 com a criac;ao da 

Inspetoria Geral de Bancos que exercia o controle sobre as instituic;oes financeiras. Em 1945, 

a criac;ao da Superintendencia da Moeda e do Credito - SUMOC ampliou o controle 

monetario. Entretanto o aperfeic;oamento do SFN se deu, mais fortemente, a partir de 1964 

com a edic;ao de leis que conduziram a sua regulamentac;ao e reestruturac;ao como a chamada 

lei da Reforma Bancaria (4.595/64) que criou o Conselho Monetario Nacional e transformou 
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a Sumoc no Banco Central do Brasil. A Lei do Mercado de Capitais (4.728/65) regulamentou 

OS investimentos e 0 credito e a Lei da CVM (6.385176) que criou a Comissao de Valores 

Mobiliarios, substituindo o Banco Central na regulamenta9ao e fiscaliza9ao do mercado 

mobiliario. Segundo Fernando de Holanda Barbosa, "a filosofia que norteou estas reformas 

foi a de segmenta9ao do mercado financeiro, atraves da especializa9ao das fun9oes das 

institui9oes financeiras, e da vincula9ao da capta9ao com a aplica9ao dos recursos." 

Em 1988, com a resolu9ao 1524, de 21 de setembro, o Conselho Monetario 

Nacional possibilitou mais uma importante reforma do sistema financeiro com a cria9ao dos 

bancos multiplos. A partir desta resolu9ao os conglomerados financeiros puderam 

reorganizar-se numa unica institui9ao financeiro, unificando suas atividades de banco 

comercial, de investimento ou desenvolvimento, as sociedades de credito, financiamento e 

investimento e as sociedades de credito imobiliario nos chamados bancos multiplos. As 

condi9oes para a constitui9ao de urn banco multiplo foram alteradas em 1994, pela resolu9ao 

2099 do Conselho Monetario Nacional que passou a exigir a existencia de, no minimo, duas 

carteiras. A existencia de uma carteira comercial ou de investimento tomou-se obrigat6ria e as 

demais poderiam ser uma entre as seguintes: de credito imobiliario, de financiamento e 

investimento e de arrendamento mercantil. 

As fun9oes do Sistema Financeiro Nacional sao normatizar, regular e executar as 

opera9oes relativas a intermedia9ao financeira de acordo com a politica monetaria do 

Govemo Federal. Estas fun9oes sao realizadas atraves das institui9oes que estao organizadas 

conforme descri9ao abaixo: 

Tabela 1: Composi9ao do Sistema Financeiro Nacional 

Orgios Entidades Operadores 
normativos supervisoras 

I 
instituigoes Demais 

Banco Central do financeiras i nstitu igoes 
Conselho Brasil - Bacen captadoras de financeiras Outros intermediarios 
Monetario depositos a financeiros e administradores de 

Nacional - CMN vista recursos de terceiros 

Comissao de Bolsas de Bolsas de 
Valores Mobiliarios - mercadorias e val ores 

CVM futuros 

11 



Conselho de 
Gestao da 

Previdemcia 
Complementar

CGPC 

Secretaria de 
Previdencia 

Complementar
SPC 

F ante: Banco Central do Brasil 

Entidades fechadas de previdencia complementar 
(fundos de pen sao) 

A normatizavao tern como seu principal 6rgao o Conselho Monetario N acional 

que regulamenta o sistema financeiro para que sua atuavao seja compativel com as politicas 

monetaria, cambia e crediticia, com o objetivo de proporcionar o crescimento economico e 

social brasileiros. 0 CMN e composto pelos Ministros da Fazenda, do Orvamento, 

Planejamento e Gestao e o Presidente do Banco Central do Brasil. 0 artigo 3 o da lei 4.595/64 

estabelece os objetivos do Conselho Monetario Nacional conforme listados abaixo: 

•adaptar o volume dos meios de pagamento as reais necessidades da economia 

nacional e seu processo de desenvolvimento; 

•regular o valor intemo da 1noeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos 

inflacionarios ou deflacionarios de origem intema ou extema, as depressoes economicas e 

outros desequilibrios oriundos de fenomenos conjunturais; 

•regular o valor extemo da moeda e o equilibria no balanvo de pagamento do Pais, 

tendo em vista a melhor utilizavao dos recursos em moeda estrangeira; 

•orientar a aplicavao dos recursos das instituivoes financeiras, quer publicas, quer 

privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regioes do Pais, condivoes favoraveis ao 

desenvolvimento harmonica da economia nacional; 

•propiciar o aperfeivoamento das institui9oes e dos instrumentos financeiros, com 

vistas a maior eficiencia do sistema de pagamentos e de mobilizavao de recursos; 

•zelar pela liquidez e solvencia das instituivoes financeiras; 

•coordenar as politicas monetaria, crediticia, orvamentaria, fiscal e da divida 

publica, intema e extema. 

Alem do Conselho Monetario Nacional, estao entre as 6rgaos normativos do 

Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) eo Conselho 

de Gestao da Previdencia Complementar (CGPC). 0 CNSP foi criado em 1966 pelo Decreta

lei 73, com a atribuivao de fixar diretrizes e normas, de acordo com a politica do Govemo, 
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relativas aos seguros privados, capitaliza<;ao e, a partir de 1976 com a Lei 6435, tambem a 
Previdencia Privada de entidades abertas. A composi<;ao atual do CNSP tern como presidente 

o Ministro da Fazenda e como integrantes os representantes do Ministerio da Justi<;a, da 

Previdencia Social, o Superintendente da SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados, 

urn representante do Banco Central do Brasil e da Comissao de Valores Mobiliarios. 0 

CGPC, segundo a Lei Complementar 109/01, deve regular, normatizar e coordenar as 

atividades das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar. A entidade e composta de 

oito conselheiros, 0 presidente e 0 Ministro da Previdencia Social, e OS demais integrantes 

sao: o Secretario de Previdencia Complementar, urn representante da Secretaria da 

Previdencia Social, urn representante do Ministerio da Fazenda, urn representante do 

Ministerio do Planejamento, Or<;amento e Gestao, urn representante dos patrocinadores de 

entidades fechadas de previdencia complementar, urn representante dos participantes e 

assistidos das entidades fechadas de previdencia complementar. 

0 Banco Central do Brasil, entidade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, 

segundo Fortuna (2005, p.20) foi criado para atuar como seu "6rgao executivo central, 

cabendo-lhe a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposi<;oes que regulam o 

funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo CMN. Ate a cria<;ao do Banco Central 

em 1964, o papel de autoridade monetaria foi exercido pela SUMOC- Superintendencia da 

Moeda e do Credito que dividia as fun<;oes de banco central com o Banco do Brasil e com o 

Tesouro Nacional. A SUMOC era responsavel pela politica monetaria, mas o executor era o 

Banco do Brasil que funcionava como banco do Govemo, cabendo a emissao de moeda ao 

Tesouro Nacional. 

De acordo com a Lei 4595/64, sao de exclusiva competencia do BACEN as 

seguintes atribui<;oes: 

•Emitir papel moeda e moeda metalica, nas condi<;oes e limites autorizados pelo 

Conselho Monetario Nacional; 

•Executar os servi<;os do meio circulante; 

•Receber os recolhimentos compuls6rios e tambem os depositos voluntarios das 

institui<;oes financeiras; 

•Realizar opera<;oes de redescontos e emprestimos a institui<;oes financeiras 

bancarias; 

•Exercer o controle do capital estrangeiro, nos termos da lei; 

•Ser depositario das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira; 
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•Exercer a fiscaliza9ao das institui9oes financeiras e aplicar as penalidades 

previstas; 

•Estabelecer condi9oes para a posse e para o exercicio de quaisquer cargos de 

administra9ao de institui9oes financeiras privadas, bern como para o exercicio de quaisquer 

fun9oes em 6rgaos consultivos, fiscais e similares segundo normas que forem expedidas pelo 

Conselho Monetario Nacional; 

•Realizar, como instrumento de politica monetaria, opera9oes de compra e venda 

de titulos publicos federais; 

•Conceder autoriza9ao as institui9oes financeiras a fim de que possam: 

I. funcionar no Brasil; 

II. instalar ou transferir suas sedes, ou dependencias, inclusive no exterior; 

III. ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 

IV. praticar opera9oes de cambio, cn!dito real e venda habitual de titulos da divida 

publica federal, estadual e municipal, a9oes, debentures, letras hipotecarias e outros titulos de 

credito ou mobiliarios; 

V. ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 

VI. alterar seus estatutos; 

•Efetuar o controle dos capitais estrangeiros; representar o govemo brasileiro 

junto as institui9oes financeiras estrangeiras e intemacionais; atuar no sentido do 

funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de cambio e do 

equilibrio do balan90 de pagamentos. 

•Exercer permanente vigilancia nos mercados financeiros e de capitais que de 

alguma forma interfiram nesses mercados. 

0 Sistema Financeiro Nacional, dada sua complexidade, tern sua atividade de 

supervisao exercida, alem do Banco Central, por entidades especializadas em cada segmento 

do mercado financeiro. Deste modo, a Comissao de Valores Mobiliarios, a CVM, atua 

fortalecendo o mercado de titulos e valores mobiliarios, assegurando o funcionamento 

eficiente e regular da bolsa de valores, de mercadorias e de futuros e de institui9oes auxiliares 

deste mercado. A Superintendencia de Seguros Privados, a SUSEP, tern competencia para 

fiscalizar a constitui9ao, organiza9ao, funcionamento e opera9ao das sociedades seguradoras, 

de capitaliza9ao, entidades de previdencia privada aberta e operadoras de pianos privados de 

saude. A SUSEP cabe executar o que determina o Conselho Nacional de Seguros Privados. 

Os operadores do Sistema Financeiro Nacional atuam nas opera9oes de 

intermedia9ao financeira, estas institui9oes sao os responsaveis diretos pela aproxima9ao entre 
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os aplicadores e captadores. Assim como os demais 6rgaos e entidades do Sistema Financeiro 

Nacional, os operadores se dividem conforme a especializa<;ao de suas atividades, assim tern-

se: 

1) Institui<;oes financeiras captadoras de depositos a vista; 

2) Demais institui<;oes financeiras; 

3) 

4) 

5) 

6) 

Outros intermedianos financeiros e administradores de recursos de terceiros; 

Bolsas de mercadorias e de futuros; 

Bolsas de valores; 

IRB - Brasil Resseguros; 

7) Sociedades seguradoras; 

8) Sociedades de capitaliza<;ao; 

9) Entidades abertas de previdencia complementar; 

10) Entidades fechadas de previdencia complementar (fundos de pensao). 

0 Sistema Financeiro Nacional do Brasil eo maior da America Latina e urn dos 

mais modemos do mundo. Conforme descrevemos, o Sistema Financeiro Nacional possui 

uma estrutura sofisticada, equiparando-se aos de paises com melhor nivel de 

desenvolvimento. Apesar disso, vanos autores consideram nossa intermedia<;ao financeira 

ineficiente, uma vez que o Govemo absorve parte importante dos recursos para o 

financiamento de sua divida. 
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4. Ambiente de Concorrencia 

Segundo Mario L. Possas (2002, p. 415), na economia capitalista, a concorrencia 

deixou de ser urn processo estatico conforme era vista pelas teorias tradicionais, sob o 

enfoque proposto pelo economista austriaco Joseph Schumpeter na primeira metade do seculo 

XX. Na teoria de Schumpeter, a concorrencia e vista como urn processo evolutivo e dinfunico, 

gerado por fatores end6genos ao sistema economico, especialmente, as inovac;oes, decorrentes 

da busca do lucro pelas empresas em sua interac;ao competitiva. 

A abordagem Schumpeteriana apresenta como principais caracteristicas da 

concorrencia: 

1 )A busca constante de diferenciac;ao com o objetivo de obter lucros de 

monop6lio, mesmo que temponirios; 

2)A concorrencia e urn processo ativo de criac;ao de espac;os e oportunidades 

economicas e nao supoe urn estado tendencial de equilibrio, pressupondo o surgimento 

constante e end6geno de diversidade; 

3)A concorrencia se da por diferenciac;ao do produto a partir de inovac;oes que 

envolve a criac;ao de novos espac;os economicos. 

No mercado financeiro, a teoria de Schumpeter com a abordagem da concorrencia 

como urn processo dinamico e a que parece refletir mais claramente o que acontece neste 

ambiente. Como os aspectos regulat6rios, infra-estruturais, sociais e macroeconomicos sao 

fatores dinfunicos, eles favorecem a competitividade no sistema bancario exigindo o constante 

aprimoramento das instituic;oes financeiras e definindo os padroes de concorrencia. 

Para atingirmos o objetivo deste trabalho, consideraremos nosso ambiente de 

concorrencia os operadores da intermediac;ao financeira, mais precisamente, as instituic;Oes 

financeiras captadoras de deposito a vista. Estas instituic;oes tern a capacidade de criar moeda 

escritural e seus representantes sao: a Caixa Economica Federal, os bancos comerciais e 

bancos multiplos, entre eles, o Banco do Brasil. Os bancos sao, segundo Fortuna, as 

instituic;oes financeiras mais populares e abrangentes. 

A execuc;ao da intermediac;ao financeira e de vital importancia ao 

desenvolvimento de urn sistema economico, pois possibilita que agentes deficitarios de capital 

desenvolvam suas atividades atraves de emprestimos que sao viabilizados pelas unidades 
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superavitanas, ou seja, poupadoras. Essa importfmcia cresce a medida que as economias se 

desenvolvam, exigindo urn constante aperfei<;oamento dos mecanismos de intermedia<;ao 

financeira. Henrique Meirelles, atual presidente do Banco Central, disse no discurso de posse 

da Diretoria da ANBID - Associa<;ao Nacional dos Bancos de Investimento: "nao ha 

crescimento sem investimento. E nao ha investimento sem uma intermedia<;ao financeira 

eficaz e segura.". 

Atualmente, todos os grandes bancos que atuam no Brasil estao organizados sob a 

forma de banco multiplo, desempenhando fun<;oes em varios segmentos do Sistema 

Financeiro Nacional. Esta nova forma de atuar dos bancos, no Brasil, e semelhante aquela 

encontrada em muitos paises europeus, especialmente os da Europa Ocidental, e e conhecida 

como banco universal. 

Os bancos multiplos sao caracterizados por exercerem, em uma unica institui<;ao 

financeira, atividades de quatro institui<;oes: de banco comercial, de banco de investimento, de 

sociedade de credito, financiamento e investimento, e de sociedades de credito imobiliario, 

sendo necessario operar em pelo menos duas delas, uma a do banco comercial ou a do banco 

de investimento. Os bancos multiplos de grande porte operam, regularmente, com urn grande 

numero de carteiras, enquanto que os bancos de pequeno porte buscam, geralmente, a 

especializa<;ao em determinadas areas de atua<;ao. 

A industria bancaria sofreu uma enorme transforma<;ao, especialmente nas duas 

ultimas decadas, motivada pela evolu<;ao tecnol6gica e a conseqiiente mudan<;a no 

relacionamento com o cliente e pelo aumento da concentra<;ao neste segmento decorrente de 

fusoes e aquisi<;oes. 0 grande desafio para os bancos passou a ser ganhar mercado e manter 

seus clientes. 

Muitos fatores concorrem para o aperfei<;oamento, especializa<;ao e acirramento 

da concorrencia entre os bancos, podemos citar aqui a redu<;ao do ganho inflacionario com a 

queda dos indices de infla<;ao, a partir do Plano Real em 1994, a globaliza<;ao da economia e a 

conseqiiente amplia<;ao dos fluxos de capitais; a evolu<;ao tecnol6gica, especialmente em 

telecomunica<;oes e informatica; a entrada no mercado dos bancos estrangeiros mais 

fortemente a partir de 1997 e a redu<;ao da barreira de entrada a novas institui<;oes financeiras 

como fim das cartas patente em 1998. 

No Brasil, as medidas economicas do Plano Real que resultaram na redu<;ao das 

taxas de infla<;ao, tiveram urn impacto marcante no setor bancano, notadamente, sobre os 

ganhos resultantes do floating de recursos que foram urn dos grandes componentes da receita 

operaciona1 dos bancos, representando 4% do PIB. 0 fim desta receita obrigou os bancos a 
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promoverem ajustes estruturais e em sua forma de atua<;ao, como o aprimoramento da gestao 

de tesouraria, controle de custos e busca pela eficiencia. 

Outro fato relevante ap6s o Plano Real foi o aumento da concentra<;ao no sistema 

bancario, entre 1995 e 2000, segundo Marcos Cintra (2005, p 292) houve redu<;ao de 62 

bancos multiplos e 12 bancos comerciais, atraves de processos de fusao, aquisi<;ao, 

transferencia de controle acionario e interven<;ao ou liquida<;ao pelo Banco Central. 

0 quadro na proxima pagina, consolidado pelo Banco Central do Brasil, mostra os 

dados referentes aos ultimos tres anos, quando se observa a manuten<;ao da redu<;ao do 

numero de institui<;oes operando no sistema bancario nacional. 

Tabela 2: Quantitativo de bancos autorizados pelo Banco Central do Brasil 

Quantitativa de bancos autorizados 
~~~~~~~0E~~~~~mm 

Multiplos 
Nacionais 
Participa9ao estrangeira 
Com controle estrangeiro 
Comerciais e filiais de bancos estrangeiros 
Nacionais 
Participa9ao estrangeira 
Com controle estrangeiro 
F iliais de ban cos estrangeiros 
Desenvolvimento 
Investimento 
Caixa Economica 

'"~~~~;;tltp . 
Fonte: Banco Central do Brasil 

140 
83 
10 
47 
23 
12 

2 
9 
4 
21 
1 
189 • 

138 
81 
8 
49 
22 
14 

8 
4 
20 

137 
80 
9 
48 
21 
13 

Entre as dificuldades experimentadas pelo sistema bancario ap6s o Plano Real, 

estavam os problemas de liquidez dos bancos decorrentes da estabilidade da economia que 

foram, desde deficits momentaneos, superados pelas pr6prias institui<;oes, ate graves 

desequilibrios que exigiram a interven<;ao do Banco Central para sua solu<;ao. Esta situa<;ao 

favoreceu a amplia<;ao da participa<;ao dos bancos estrangeiros que foi facilitada pelo 

Govemo Federal com o objetivo de recuperar bancos brasileiros em dificuldades, mais 

fortemente a partir de 1997. 
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A regula<;ao do sistema bancario e urn componente essencial do ambiente de 

concorrencia porque garante a estabilidade e solidez do sistema para que este possa atuar, 

efetivamente, como fomentador do desenvolvimento economico. 0 aprimoramento da 

regula<;ao prudencial e resultante, principalmente, da crescente integra<;ao funcional entre as 

atividades bancarias e nao bancarias; da globaliza<;ao financeira; da grande velocidade e 

amplitude das inova<;oes financeiras, especialmente relacionadas a derivativos e a necessidade 

de convergencia ao disposto nos Acordos de Basileia I e no documento "Convergencia 

Intemacional de Mensura<;ao e Padrao de Capitais" (Basileia II). 

A regulamenta<;ao do sistema financeiro compreende as redes de seguran<;a 

financeira e as atividades de supervisao e regula<;ao. As redes de seguran<;a, representadas 

pelos seguros, sao importantes para restringir problemas de falta de liquidez momentanea que 

possam causar uma insolvencia. A supervisao e a regula<;ao buscam reduzir os efeitos 

negativos da assimetria de informa<;oes, a sele<;ao adversa e risco moral. A exigencia de 

propor<;ao minima de capital e ativos liquidos para que a institui<;ao possa operar e urn 

instrumento fundamental para redu<;ao do risco. 

Urn dos maiores desafios enfrentados atualmente pelos bancos brasileiros e a 

globaliza<;ao. Apesar de sermos "gigantes operacionais e eficientes", Segundo Ibere Arco e 

Flexa, professor da Funda<;ao Gerulio v argas em Sao Paulo, OS bancos brasileiros sao 

considerados pequenos em rela<;ao aos seus concorrentes globais, a soma dos ativos dos cinco 

maiores bancos brasileiros lhes daria apenas a 44° posi<;ao no ranA,ing mundial. Para Milto 

Bardini, atual presidente da ABBC - Associa<;ao Brasileira dos Bancos Comerciais, o 

reduzido tamanho dos bancos brasileiros e devido a pequena participa<;ao do credito no PIB 

nacional. "Ele atribui esta responsabilidade aos "ran<;os culturais" em rela<;ao a alavancagem, 

aos juros elevados, compuls6rio, cunha fiscal, exigencias legais e inseguran<;as juridicas.". 

0 Banco Central vern buscando ampliar a concorrencia bancaria no Brasil com 

mecanismos que reduzam a assimetria de informa<;oes e permitam aos clientes a portabilidade 

de seus creditos e especialmente de seu hist6rico de credito, favorecendo a redu<;ao das taxas 

de juros e expansao do credito. 
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5. Banco do Brasil 

5.1 Hist6ria 

0 Banco do Brasil foi fundado em 1808 e, certamente, foi urn dos maiores 

beneficios que a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil trouxe ao pais. 

A fundac;ao do BB tinha o objetivo de organizar a ca6tica administrac;ao 

financeira da epoca. Coube tambem ao Banco do Brasil restabelecer o equilibria financeiro 

ap6s a independencia do pais com o retorno da Familia Real a Portugal e a conseqiiente 

retirada macic;a de fundos do banco. 

Assim o BB continuou acompanhando a hist6ria brasileira, provendo funding para 

o financiamento do desenvolvimento brasileiro. 0 Banco do Brasil financiou a construc;ao da 

sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a partir de 1880 passou a financiar a atividade 

agricola, cooperou na gestao financeira do novo regime, contribuindo para o saneamento da 

economia do final da monarquia. 

Em 1905 o govemo brasileiro tomou-se o detentor de 50% das ac;oes e o controle 

administrative do BB. Desde 1906 as ac;oes do banco sao negociadas nas bolsas de valores. 

A criac;ao da SUMOC- Superintendencia da Moeda e do Credito em 1945, teve 

impacto sobre as atividades do BB enquanto autoridade monetaria, absorvendo as func;oes 

relativas ao controle monetario. 

A atuac;ao do Banco do Brasil no mercado intemacional iniciou-se com a abertura 

da primeira agencia no exterior que foi inaugurada em 1841 no Paraguai. Em 1953 foi criada 

a CACEX (Camara de Comercio Exterior) para apoio do comercio intemacional e a partir de 

1967 o BB amplia sua rede de agencias e escrit6rios no exterior. Atualmente o Banco do 

Brasillidera o financiamento das exportac;oes brasileiras, atua em programas de incentivo a 
exportac;ao do Tesouro Nacional e esta estruturado para apoiar as empresas nacionais 

interessadas em ingressar no mercado intemacional. Atualmente o BB possui 40 pontos de 

atendimento no exterior. 

Com a Lei 4595/64 da Reforma Bancaria que cnou o Conselho Monetario 

Nacional eo Banco Central, o BB ainda manteve algumas func;oes de autoridade monetaria 

atraves da chamada Conta Movimento. A Conta Movimento permitia ao Banco do Brasil ter 

acesso direto aos recursos do Banco Central para suas operac;oes, sensibilizando diretamente a 

base monetaria com impacto sobre a emissao de moeda. Durante este periodo, que se encerrou 
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em 1986, o banco ganhou rnais liberdade para atuar no rnercado a firn de buscar os recursos 

para curnprir suas funyoes. 0 BB foi autorizado a operar ern todos os segrnentos de rnercado 

equalizando sua situayao aos dernais bancos. 

A partir desse rnornento, o BB tomou-se urn conglornerado financeiro: 1986 - BB 

DTVM (Distribuidora de Titulos e Val ores Mobiliarios ); 1987 - 4 subsidianas: BB 

Financeira, BB Leasing, BB Seguros e BB Cartoes; 1988 foi criado o BB BI (Banco de 

Investirnento). Sornente a partir de 2001 o Banco do Brasil se reorganizou como banco 

rnultiplo. 

0 firn da Conta Movirnento ern 1986 e a entrada ern vigor do Plano Real ern 

1994, obrigararn o Banco do Brasil a se reinventar para o novo cenario de concorrencia 

acirrada, reduyao de ganho devido a queda da inflayao e reduyao dos spreads. Dentro de urna 

grande reestruturayao administrativa o BB reduziu seu quadro funcional ern aproxirnadarnente 

13 mil pessoas, priorizou o investirnento ern tecnologia, na inovayao de produtos e serviyos e 

na segrnentayao de clientes. 

0 Banco do Brasil, rnantendo sua tradiyao de promotor do desenvolvirnento 

econ6rnico e social do pais, estruturou-se para atuar rnais forternente ern desenvolvirnento 

regional sustentavel e sustentabilidade a partir de 2003 corn a criayao de urna Unidade 

Relayoes corn Funcionarios e Responsabilidade S6cio Arnbiental que foi transformada em 

Diretoria ern 2004. Ate o ano que vern, quando o Banco do Brasil cornpletara 200 anos, a 

expectativa e de que estejarn ern andarnento cinco mil projetos de Desenvolvirnento Regional 

Sustentavel espalhados pelo Brasil, atendendo a urn rnilhao de farnilias. 

Corn as ayoes iniciadas ern 2002, o BB aderiu ao Novo Mercado da Bovespa ern 

junho de 2006. No Novo Mercado sao negociadas as ayoes de cornpanhias que se 

cornprornetarn a adotar praticas de govemanya corporativa alern das exigidas pela legislayao 

vigente. Atualmente o banco e a primeira empresa do Govemo Federal a aderir aos mais altos 

padroes de Govemanya Corporativa. 0 BB tern o cornprornisso de atingir o free float de 25% 

das ayoes ate 2009, atualrnente este indice e de 14,8%. 

A rede do BB no Brasil, hoje, cornpreende 4 mil agencias e 40 mil caixas 

eletr6nicos para atender suas 24,5 rnilhoes de contas correntes. 
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5.2 Composi~ao Acionaria: 

Tabela 3: Composi<;:ao Aciomiria do Banco do Brasil 

Tesouro Nacional 68,70°/o 

Pre vi 11 ,40°/o 

BNDES Partici s 5,00o/o 

Pessoas Fisicas 4,00% 

Pessoas Juridicas 3,90°/o 
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5. 3 Conglomerado Banco do Brasil 

~ 1$ 
8ANCOD08RASI'L 

COHTROLAOAS 

COBRA 
BB-99,38°/c ON 
99,34~h Total 
Bl-0 .03% ON 
0,03% Total 

BB DTVM 
SB · 100o/o 0 N 
100% Total 

BB LEASit~G 
Co. LTD 
BB • 100% ON 
100% Total 

BB CARTOES 
BB · 1 OOo/o ON 
·100o/c Total 

I BAt~CO DO BRASIL 88 
t SECURJTI'ES LLC ' CO,RRETORA 

BB · 1 00°/b ON BB · 1 00° ... ~0 N 
} 100o/c Total 100o/o Total 

COUGAOAS I PARTlCIPAyOES 
88 Bl 

ParticipaQ()e-s Estrat~gicas 

GPJpo Segur i dade 

I 

T 

BB 
CO fiS ORCI OS 
BB- 100% ON 
10 0 1% T•:Jt al 

ATIVOS S.A. 
BB Bl · 49°/o ON 
74 ,50 °/c Total 
BAt-.<18 · 51°./o ON 
25 /50% Tc.tal 

1 BRASILCAP 8RAS1LPREV SBGE I BB·BI49,99310 ON 

1 
49 ,S9a.t'C Total 

( .. ·--·- --·· .. - -·. ... ·- -

I BRASIL 
VfiCULOS 

! 68-B I 4.0°/o ON 
j 70°/b Total 

BB-Bf 49,9~Jh ON BB·BI 12,08°/b ON 
49,99o/o Total 12.oaa/o Total 

BRASILSAlJOE 
BB·BI 43,32"/oON 
49,92*'i'o Tot al 

ALIAti«;A 
DO BRASIL 
88~8 I 40o/o O N 
70~-<o Total 

BAtlCO POPUlAR 
DO BRASIL 

BB LEASING 
BB · 1 00°/D ON 
100°A:l Tot.al BB ·100~.rc ON 

100o/o Total 

BAMB 
BB -100°./o 0 N 
100% Totar 

T 
. BB 

SECURITIES 
8Atv1B • ·100~,'t:J ON · 
100o/o Tc.t;;,l 

VISA VALE 
88 B t 35°/o ON 
40 ,35°/o Total 

TECBAU 

BB VIEt4A 
SB -100o/o ON 
100% Tota1 

88 TURISMO 
BAtv1B · 99% 0 N 
BB Leasing~ 1% ON 
100°/b Total 1 

·CIBRASEC 
. BB-BI 9,09% ON 
· 9,03"/o Total 

: VISAtlET 
BB B I Cl asse A 35o/., 

· Cfas:se B 23,75% 
31,99% Total 
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ParticipaQi)es nio, Es,trategicas 

ITAPEBI 

19~~o Total 

BB 

PROtiOR 
BB QUy~ ON 
1 ,050;'0 Total 
Bl Q~/() ON 
3.27o/o Tt.tal 
OTVM 28,5o/o OU 
12,0211/o Total 

Particip.ayOes Estratt~gicas 

ClEARJt~GS 
CIP 88 9,78°/o ON 
9 178t1/o T~ltal 
CBLC 88 2,45o/c ON 
2 f45~'n Total 

Participayees nao Estrategicas 

CADAM 
BB Oo/a ON 
21 .B4o/o Total 

Fonte: Banco do Brasil 

KEPLER W'EBER t~EOE t4E RG lA 
BB-81 24.3ffi'O ON , BB·BI 8 J31°/o ON 
24,38~/a Total 8 .81tl;"o Total 
OlVM 0,3C~I() CIN 
0 130P/o Total 

AOUlNI5 TRADA 

BB PREVIDEt4CIA 
Entidade fechada 
de Pre\ti d&ncia Pri v·ada 

PATROCIHAOAS 

CASSI PREVI FBB 
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5.4 Gran des N umeros 

Tabela 4: 0 Banco do Brasil em grandes numeros 

BB em Grandes Numeros Jun/06 Jun/07 Var. 0/o 
"·' .. 

Colaboradores 93.333 89.108 ·4,5°/o 

Funcionarios 82.879 79.310 -4,3°/o 

Estagiarios 10.454 9.798 -6,3°/o 

Rede de Distribui~ao - Pais 14.956 15.161 1,4°/o 

Agencias 3.948 3.977 0,7°/o 

Outros 11.008 11.184 1 ,6°/o 

Rede de Distribui~ao - Exterior 40 41 2,5°/o 

Agencias 17 16 -5,9°/o 

Outros 23 25 8,7°/o 

Terminais de Auto-Atendimento 41.712 39.952 ·4,2°/o 

Contas Correntes (em mil) 23.259 24.575 5,7o/o 

Pessoas Fisicas 21.812 22.993 5,4°/o 

Pessoas Juridicas 1.447 1.581 9,3°/o 

Cartoes de Credito (em milhoes) 9,9 15,7 58,6°/o 

Adm. de Recursos de Terceiros (R$ bilhoes) 171,2 208,9 22,0°/o 

Fonte: Banco do Brasil- Rela9oes com lnvestidores - 15/05/2007 
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5.5 Administra~ao do BB 

Atualmente o Banco do Brasil e administrado pelo Conselho de Administra9ao, 

assessorado pelo Comite de Auditoria, pela Diretoria Executiva que e composta pelo 

Conselho Diretor (presidente e sete vice-presidentes) e por vinte e do is diretores estatutarios. 

0 BB mantem urn Conselho Fiscal permanente. 

Unidades l_J Diretorias Geriincias Autonomas 

Conselho .fiscal 

-···-----···---------···-·-·-··" ·----·· ····---·-.. ·····-·-·-··--·-·~·. 

~ _ --~~-~~-~!~~--~.~-A~~-i~~-~~~_!~-~·-··· 
Comite de Auditoria 

Auditoria Interns 

GOriSElHO DJRfTOR 

(•acw,mnniiiii}-~----------------------~-
Comercio Exterior 

Vice. Pre sid ente 
de Negocios 

lnternacionais 
e Atacado 

VicerPresidente 
de \farejo e 
D ist ribu i~a o 

Vice-Pre sid ente 
de Agronegocios 

e Governo 

Comercia1 
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5.6 Segmenta~ao de clientes 

A partir de 1994, com a queda da infla9ao e a redu9ao dos elevados ganhos com 

as receitas de floating, a industria bancaria entra numa nova fase. Este novo cenario exigiu 

mudan9as estruturais e estrategicas dos bancos. 

Ap6s este periodo, seguiu-se uma cnse de liquidez em diversas institui9oes 

financeiras e algumas tiveram que ser liquidadas pelo Banco Central do Brasil. Para agravar 

esta situa9ao, a amplia9ao da participa9ao dos bancos estrangeiros, cuja participa9ao do 

capital no Sistema Financeiro, passou de 6,8% em 1994 para 16,6% em 1997 (Campos, 

1999), e os processos de fusoes e incorpora9oes na industria bancaria, tomaram ainda mais 

acirrada a concorrencia. Neste periodo o Banco do Brasil ainda enfrentava graves problemas 

como o excesso de pessoal, funcionarios desmotivados, baixa qualificayao gerencial com uma 

rede de agendas mal distribuidas (Izaguirre, 1998). Para enfrentar estas dificuldades, o Banco 

do Brasil passa por uma das maiores reestrutura9oes de sua existencia, buscando o reequilibro 

financeiro. Segundo dados do proprio BB, divulgados em junho de 2001, as principais 

medidas do plano de reestrutura9ao foram: recomposi9ao da estrutura de capital; melhoria da 

estrutura de ativos; revisao das praticas de credito; reformula9ao da gestao; modemiza9ao 

tecnol6gica e a ado9ao de estrategias mercadol6gicas. 

Foi neste contexto que a segmenta9ao de clientes e produtos surgiu no BB. 0 

primeiro passo nesta dire9ao foi dado com a formula9ao de estrategia do banco que elencou as 

areas de mercado onde se realizariam os maiores investimentos, criando para isto uma 

estrutura administrativa formada pelas UEN - Unidades Estrategicas de Neg6cios com 

atua9ao em cada segmento. As areas consideradas estrategicas foram: Govemo, Intemacional, 

Mercado de Capitais e Investimentos, Recupera9ao de Creditos, Rural e Agroindustrial, 

Seguridade, V arejo e Servi9os, Distribui9ao e Comercial. 

0 novo modelo de atua9ao previa que as UEN, responsaveis por segmentos de 

clientes, aprofundassem o conhecimento destes clientes com vistas ao fechamento de 

neg6cios. Os resultados alcan9ados com esta estrategia foram foco no mercado, prioriza9ao 

da aloca9ao de recursos, aumento da agilidade do processo decis6rio, transparencia dos 

resultados e desenvolvimento de uma cultura voltada para inova9ao, pr6-atividade, 

racionalidade economica, disposi9ao para assumir riscos e orienta9ao para resultados (Revista 

Profissionaliza9ao, nr 2, nov 1996). 
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0 segundo movimento em dire9ao a segmenta9ao de clientes foi a inaugura9ao de 

doze agencias Corporate para atender os clientes com faturamento acima de R$ 1 00 milhoes 

por ano. 0 impacto positivo desta especializa9ao foi logo comprovado atraves de uma 

pesquisa conduzida pela Universidade de Sao Paulo, o Painel da Industria Financeira, em que 

o BB passou da oitava posi9ao em 2000 para a quarta em 2001 no ranking das institui9oes 

financeiras apontadas como primeiro banco de relacionamento do segmento de Atacado. 

Em 2001, dando continuidade a reestrutura9ao iniciada em 1995, o modelo 

organizacional constituido de quatro entidades: Diretoria, Unidades de Assessoramento, 

Unidades de Fun9ao e Unidades Estrategicas de Neg6cios foi alterado. 0 BB buscou uma 

nova estrutura organizacional baseada num modelo negocial com a responsabilidade pela 

gestao de clientes, produtos e canais de distribui9ao. A partir dai, a nova estrutura do BB 

passou a ser definida em quatro pilares negociais: Varejo, Atacado, Govemo e Recursos de 

Terceiros. 0 Pilar Varejo e formado pela rede de agencias no pais que atende os segmentos 

de Pessoa Fisica, micro e pequenas empresas com faturamento ate R$10 milhoes. Este e urn 

segmento no qual o Banco do Brasil ja era forte e que o foco e a especializa9ao permitiram 

avan9ar. 

As medias e grandes empresas, com faturamento anual acima dos R$ 1 0 milhoes, 

passaram a ser atendidas por uma estrutura totalmente nova de atendimento, no Pilar Atacado. 

0 atendimento foi segmentado em Corporate para as empresas com faturamento acima de R$ 

1 00 milhoes e o Empresarial para aquelas com faturamento entre R$ 1 0 milhoes e R$ 100 

milhoes. A rede que atende os clientes do Pilar Atacado conta com 17 agencias Corporate, 55 

Empresariais, 4 Superintendencias Comerciais e uma Superintendencia Corporate localizada 

em Sao Paulo. 

0 atendimento do Setor Publico, cujas a9oes sao coordenadas pelo Pilar Govemo, 

e inovador. 0 Banco do Brasil criou uma rede especializada para o atendimento dos Govemos 

Federais, Estaduais, Municipais e Poder Judiciario com 37 agencias, 21 plataformas extemas 

e 1000 funcionarios, dentre os quais, especialistas em Gestao Or9amentaria ou com MBA em 

Gestao Publica. 

A Gestao de Recursos de Terceiros e o quarto pilar do BB com foco na gestao de 

ativos. Para atingir seu objetivo de ampliar a base de clientes, especialmente os investidores 

institucionais, a BB Administra9ao de Ativos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

passou a atuar com autonomia administrativa em rela9ao ao Banco do Brasil por esta razao 

possui quadro de pessoal, Conselho de Administra9ao e Diretoria pr6prios. Atualmente a 

BBDTVM e a maior gestora de recursos de terceiros da America Latina e mantem, 

29 



desde 1994, a lideran9a na industria de fundos brasileira, em maio de 2007, segundo 

dados da Anbid, era detentora de 18,86% deste mercado. 
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6. Conclusao 

0 modo como ocorrem as relac;oes entre os agentes economicos define a maior ou 

menor eficiencia do sistema. A otimizac;ao dos custos de transac;ao incorridos para o 

estabelecimento destas relac;oes esta diretamente ligado a eficiencia das firmas. 

0 ponto de convergencia da segmentac;ao de clientes, como abordada pelo Banco 

do Brasil, e a Teoria dos Custos de Transac;ao parece ser o fato de ambas considerarem o 

comportamento dos agentes e das transac;oes realizadas entre eles, na busca de maior 

eficiencia da empresa. Alem disso, em face da natureza dos servic;os e produtos bancarios, a 

formalizac;ao da relac;ao entre o BB e seus clientes da-se a partir de contratos entre eles, hem 

como, as transac;oes bancarias possuem caracteristicas especificas. Na formulac;ao da Teoria 

dos Custos de Transac;ao, Williamson estudou tambem, alem das caracteristicas dos agentes e 

das transac;oes, a natureza dos contratos como norteadores dos custos de transac;ao. 

Dentro de nossa proposta inicial, estudamos para a execuc;ao deste trabalho, o 

Sistema Financeiro Nacional, o ambiente de concorrencia dos intermediadores financeiros 

(especialmente os bancos), a instituic;ao Banco do Brasil e seu modelo de segmentac;ao e os 

principios da Teoria dos Custos de Transac;ao. Parece-nos que no desenvolvimento da 

dissertac;ao de mestrado, alem do aprofundamento dos temas abordados neste trabalho outros 

temas deverao ser objeto de estudo. A segmentac;ao de clientes por tratar-se de uma estrategia 

que visa dar eficiencia ao Banco do Brasil e mante-lo forte em seu ambiente competitivo, 

parece-nos necessaria avanc;ar no estudo da concorrencia que, dada as caracteristicas do 

dinfunico ambiente de concorrencia dos intermediadores financeiros, e mais facilmente 

compreendido dentro da abordagem Schumpeteriana. 

Dentro do entendimento de que a eficiencia, solidez e transparencia da 

intermediac;ao financeira e urn dos fatores cruciais para 0 desenvolvimento economico das 

nac;oes, na sequencia de nossos estudos pretendemos apresentar ao Departamento de Ciencias 

Sociais Aplicadas desta Universidade Federal do Parana a dissertac;ao para obtenc;ao do grau 

de mestre em Desenvolvimento Economico com o tema a segmentac;ao de clientes implantada 

pelo Banco do Brasil a luz da Teoria dos Custos de Transac;ao formulada por Oliver 

Williamson. 
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