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RESUMO 

Este trabalho tern como objetivo geral discutir as linhas de credito disponiveis para os 
clientes pessoa fisica existentes no Banco do Brasil S.A. 0 trabalho foi desenvolvido 
predominantemente por meio de uma abordagem qualitativa por meio de urn estudo de 
caso com enfoque explorat6rio e descritivo. Constatou-se que o Banco do Brasil e lider 
em diversos segmentos onde atua: carteira de credito, administra9ao de recursos de 
terceiros, depositos totais, cfunbio para exporta9ao, base de clientes. Verificou-se ainda 
a diversidade nas OP90es de credito disponiveis para OS clientes pessoa fisica, 
atendendo suas necessidades de diversas maneiras ( op9oes com desconto em folha, 
aliena9ao de bens com o intuito de reduzir taxa de juros, entre outros ). 



1 INTRODU(:AO 

0 cn!dito nas suas mais diversas modalidades e de suma importancia para a 

economia pois impulsiona os neg6cios e o desenvolvimento local e nacional. Nos 

ultimos anos ocoiTeu urn expressivo aumento no volume de transa9oes comerciais 

realizadas com recursos de terceiros, oriundos na maior parte de institui9oes 

fmanceiras, sejam elas bancos publicos, privados ou fmanceiras. 

Em dezembro de 2003, o sal do das opera9oes de credito com recursos livres 

do sistema financeiro chegou proximo a R$ 410 bilhoes, o que representa urn aurnento 

de cerca de 8,5% em rela9ao ao ano anterior. No final do anode 2004 o volume total 

de credito do sistema fmanceiro era de R$ 485 bilhoes ( aumento de 18%) e em 

dezembro de 2005 alcan9ou o volume de R$ 607 bilhoes, urn aumento de 25% (vale 

ressaltar que nesse ano as estatisticas do Banco Central foram reformuladas, incluindo 

informayoes das cooperativas de credito). Ja em dezembro de 2006, as operayoes de 

credito contratadas pelo sistema fmanceiro alcanyaram R$ 732,6 bilhoes (crescimento 

de 20,7%), atingindo 30,8% do PIB (em 2005 era 28,1%).1 

No Banco do Brasil S.A. (BB), a carteira de credito para OS clientes da 

categoria pessoa fisica atingiu em dezembro de 2003 urn volume de R$ 12,6 bilhoes, o 

que representa uma evoluyao de aproximadamente 18o/o em relayao ao ano anterior 

(cerca de R$ 10,7 bilhoes em dezembro de 2002). Em 2004 esse valor alcan9ou o 

saldo de R$ 16 bilhoes (aurnento de 27%) e em 2005 chegou a R$ 18,4 bilhoes 

(acrescimo de 15%). Em dezembro de 2006, a carteira de credito para clientes pessoa 

fisica alcan9ou R$ 24 bilhoes. 2 

A proposta deste estudo e apresentar o Banco do Brasil S.A. e as linhas de 

credito disponiveis para os clientes pessoa fisica. 0 interesse no assunto advem do fato 

da carteira de credito para clientes pessoa fisica do Banco ter aumentando 124% no 

periodo compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006. 

1 Dados do Banco Central do Brasil - Bacen. 
2 Conforme Relat6rios Anuais do BB. 
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Com a inten9ao de facilitar a compreensao e a amilise do estudo, foi elaborado 

inicialmente urn referencial te6rico que apresenta os principais pontos relacionados 

com o assunto em pauta. Ao fmal, alem de algumas considera9oes a respeito da 

pesquisa realizada, apresenta-se a bibliografia utilizada no decorrer do estudo. 



2 REFERENCIAL TEORICO 

Neste topico e apresentado o referencial teorico que fundamenta esta pesquisa, 

a saber: politica monetaria, infla9ao, estrategias competitivas, informa9ao assimetrica e 

risco de credito. 

2.1 POLITIC A MONET ARIA 

A politica monetaria e definida por LOPES e ROSSETTI (1995, p. 196) como 

"o controle da oferta de moeda e das taxas de juros, no sentido de que sejam atingidos 

OS objetivos da politic a economica global do governo". Vale salientar que 0 Banco 

Central (Bacen) eo orgao responsavel pela condu9ao da politica monetana e utiliza-se 

para tanto dos instrumentos de politica monetaria. 

2.1.1 Instrumentos e Objetivos da Politica Monetaria 

Os instrumentos ou meios utilizados para controlar a oferta de moeda e a taxa 

de juros sao: reservas compulsorias, emprestimos de liquidez e taxa de redesconto, 

opera9oes de mercado aberto, controle e sele9ao do credito e persuasao moral. 

As reservas compulsorias "sao a parcela dos depositos que os bancos sao 

obrigados legalmente a depositar em suas contas junto ao Banco Central para poderem 

fazer frente a suas obriga9oes" (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JUNIOR, 2006, p. 232). 

As reservas compulsorias constituem -se num dos ma1s importantes 

instrumentos de controle do efeito multiplicador dos meios de pagamento. Quanto 

maior for a taxa de reserva compulsoria, menor a oferta de moeda, pois a propor9ao de 

depositos que podem ser convertidos em emprestimos diminui. Da mesma forma, 

quanto menor as reservas compulsorias, maior a oferta de moeda. 

Segundo CARVALHO et al. (2000, p. 129), as principais fun9oes do 

recolhimento compulsorio sao: fornecimento de liquidez ao sistema bancario, controle 
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de credito e estabilizavao da demanda por reservas bancarias facilitando a a9ao do 

Bacen na fixayao da taxa de juros. 

Os emprestimos de assistencia a liquidez sao concedidos pelo Banco Central 

as instituiyoes fmanceiras com 0 objetivo de sanar insuficiencias de caixa frente a 

demanda de recursos pelos depositantes (GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JUNIOR, 2006, p. 237). Ja a taxa de redesconto e o valor cobrado pelo 

Bacen nos emprestimos de liquidez. 0 Banco Central fixa a taxa, os prazos, os limites 

maximos para OS emprestimos de liquidez e tambem OS tftulos que podem ser 

redescontados. 

Vale ressaltar que a facilidade na obtenvao de urn emprestimo de liquidez e a 

redu9ao na taxa de redesconto levam ao aumento na oferta monetaria e, ao contrario, a 

dificuldade para conseguir emprestimos de liquidez e o aumento da taxa de redesconto 

reduzem a oferta de moeda pelos bancos. 

Atraves das opera9oes de mercado aberto "o Bacen regula o grau de liquidez 

do sistema economico por meio da compra e venda de titulos no mercado." 

(GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR, 2006, p. 238). Os autores 

afirmam ainda que as opera9oes de mercado aberto constituem-se no instrumento mais 

agil da politica monetaria. Quando o Banco Central vende titulos, diminui a oferta de 

moeda, pois reduz os depositos a vista. Ao contrario, quando o Bacen compra titulos 

no mercado, aumenta o volume de reservas e conseqiientemente amplia a oferta de 

moeda pelos bancos. 

Conforme LOPES e ROSSETTI (1995, p. 205), as opera9oes de mercado 

aberto possibilitam: o controle diario do volume da oferta de moeda, a manipulavao 

das taxas de juros a curto prazo, a cria9ao de liquidez para os titulos publicos e a 

realizavao de aplica9oes de curto prazo pelas institui9oes fmanceiras e ao publico em 

geral. 

0 instrumento de controle e sele9ao do credito pode acontecer atraves das 

seguintes formas de interven9ao pelo Banco Central, conforme LOPES e ROSSETTI 

(1995, p. 208): controle do volume e da destina9ao do credito, controle das taxas de 

juros e determinayao dos prazos, limites e condi9oes dos emprestimos. Vale salientar 



5 

que esse instrumento e conhecido como nao-convencional e e criticado pelos 

monetaristas pela possibilidade de gerar diston;oes no mercado de credito ao impor 

controles diretos sobre o volume eo pre~o do creditoo 

A persuasao moral acontece quando os interesses das autoridades monetarias 

coincidem com os do sistema bancarioo LOPES e ROSSETTI (1995, po 209) explicam 

como esse instrumento da politica monetaria funciona: "0 0 0 basta que aquelas 

[ autoridades monetarias] fa~am uma explana~ao clara e franca dos objetivos da 

politica monetaria aos banqueiros para que estes passem a agir voluntariamente na 

dire~ao pretendida pelo Banco Central." E importante observar que o sucesso da 

persuasao moral depende da concentra~ao do sistema bancarioo 

Os objetivos ou fins da politica monetaria sao dinamicos, variando de acordo 

com o padrao de desenvolvimento economico e da politica predominante, mas sao 

apresentados de forma geral por LOPES e ROSSETTI (1995, po 197): 

a) promo~ao do desenvolvimento economico; 

b) promo~ao de alto nivel de emprego e manuten~ao de sua estabilidade; 

c) obten~ao de equilibrio nas transa~oes economicas com o exterior; 

d) controle da infla~ao; 

e) distribuiyao equitativa da riqueza e rendaso 

Alem desses objetivos, CARVALHO et al. (2000, po 120) citam outros: 

estabilidade da taxa de cambio, preven~ao de falencias bancarias e manuten~ao da 

confian~a dos investidores estrangeiroso 

201.2 Forma~ao da Taxa de Juros 

A taxa de juros influencia o consumo, os investimentos, o deficit publico, o 

fluxo de recursos externos, entre outros, por isso geralmente a politica monetaria e 

conduzida com o objetivo de influencia-lao 

Conforme GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR 

(2006, po 240), existem duas correntes sobre a determina~ao da taxa de juroso Na teoria 

dos fundos emprestaveis, a taxa de juros e urn premio recebido pela renuncia ao 
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consurno presente. Dessa forma, a taxa de juros e determinada pela demanda e oferta 

de titulos. As empresas que necessitam de recursos (investidoras) ofertam titulos aos 

individuos que desejam aplicar seus recursos (poupadores ). Quando existir excesso de 

oferta de titulos, ocorre urn excesso de demanda por emprestimos, e a taxa de juros se 

eleva. 0 contnirio tambem e verdadeiro, ou seja, quando existe excesso de demanda 

por titulos, ou excesso de recursos por parte dos poupadores, a taxa de juros se reduz. 

Percebe-se entao que a taxa de juros e formada pelo equilibrio ( oferta e demanda 

ajustadas) do mercado de emprestimos de titulos. 

No principio da preferencia pela liquidez, segundo GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONE TO JUNIOR (2006, p. 240), a taxa de juros e urn premio 

pela renimcia a liquidez. De acordo com esse principio, o individuo precisa decidir 

quanto e de que forma poupar. Os autores afmnam ainda que "0 simples fato de 

poupar nao garante a obten9ao de juros sobre a poupan9a. Esta s6 teni algum 

rendimento se o individuo abrir mao de guardar a poupan9a na forma monetaria e 

adquirir urn ativo financeiro." Dessa forma, quando ha excesso na demanda de moeda, 

a taxa de juros aumenta. J a quando acontece urn excesso de oferta, a taxa de juros 

diminui. Percebe-se entao que a politica monetaria pode influenciar a demanda da 

economia eo produto. Ao expandir a oferta monetaria, lembrando que o investimento 

e o consumo variam inversamente com a taxa de juros, o govemo estimula a atividade 

economica. 

Vale apresentar ainda as duas formas como o Banco Central pode conduzir a 

politica monetaria: 

a) politica monetaria ativa: o Bacen controla a oferta de moeda, e a taxa de 

juros oscila procurando o equilibrio entre a oferta ( ex6gena) e a demanda 

de moeda (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR, 2006, 

p. 243); 

b) politica monetaria passiva: o Bacen controla a taxa de juros atraves da taxa 

de redesconto ou pela remunera9ao dos titulos publicos, e a oferta de 

moeda varia de modo a manter essa taxa de juros, ou seja, a oferta de 
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moeda e end6gena (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JUNIOR, 2006, p. 243). 

Foram apresentadas duas teorias sobre a forma9ao taxa de juros. E importante 

destacar porem que, uma vez que existem muitas modalidades de emprestimos e de 

titulos, existem varias taxas de juros. A razao para as diferentes taxas de juros dos 

titulos e 0 fato de que eles apresentam riscos, liquidez e prazos distintos. 

2.2 INFLA(:AO 

0 conceito de infla9ao e bastante conhecido e pode ser defmido como urn 

aumento continuo e generalizado dos pre9os. LOPES e ROSSETTI (1995, p. 253) 

apresentam uma defmi9ao mais completa: "urn fenomeno macroeconomico, dinamico 

e de natureza monetaria, caracterizado por uma eleva9ao apreciavel e persistente do 

nivel geral dos pre9os." 

Importante destacar que num processo inflacionario todos os pre9os aumentam 

em urn processo dinamico. 0 aumento isolado do pre9o de urn insumo agricola em 

fun9ao de altera9oes climaticas, por exemplo, nao pode ser caracterizado como 

infla9ao. 

A infla9ao e medida pela varia9ao dos indices de pre9os. SANDRONI 

(2003, p. 241) afrrma que: "o indice ideal para medir a infla9ao resultaria do deflator 

implicito do produto nacional gerado em determinado periodo de tempo, que daria 

uma medida, a uma certa periodicidade, do crescimento dos pre9os dos hens de 

consumo, dos hens de produ9ao e de todos os servi9os gerados no intervalo de tempo 

relevante como concurso da for9a de trabalho." 

0 autor afrrma que, no entanto, por questoes de ordem pratica, outros indices 

sao usados. Para calcular a varia9ao dos pre9os dos produtos fmais consumidos pela 

popula9ao, utilizam-se os indices de custo de vida (ICV) ou de pre9os ao consumidor 

(IPC), .,; adotando como base os habitos de consumo de uma familia padrao para a 

SOCiedade OU somente uma classe. J a para 0 calculo da variayaO dos prey OS dos 
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insumos, fatores de produ9ao e produtos intermediarios, utilizam-se indices de pre9os 

ao produtor ou indices de pre9os no atacado (IP A). 

Conforme GREMAUD, VASCONCELLOS e TONE TO JUNIOR 

(2006, p. 118), existem duas causas basicas para a infla9ao: a demanda e os custos. A 

infla9ao de demanda acontece quando a demanda agregada e maior do que a oferta 

agregada, ou seja, existe excesso de demanda em rela9ao a produ9ao disponivel. Dessa 

forma, percebe-se que e mais provavel que a infla9a0 de demanda OCOITa quando a 

economia estiver proxima do pleno emprego, com urn alto grau de utilizayao da 

capacidade produtiva. No entanto, uma expansao monetaria decorrente de urn deficit 

publico tambem pode ocasionar infla9ao de demanda. 

A infla9ao de custos ou infla9ao de oferta decorre da eleva9ao dos custos na 

economia (aumento dos custos das empresas repassados para os pre9os). GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR (2006, p. 119) apontam algumas das causas 

para o aumento dos custos: aumento no pre90 das materias-primas decorrente de 

quebra de safra agricola ou de desvalorizayao cambial, aumento salarial, eleva9ao da 

taxa de juros, entre outros. 

Alem da infla9ao de demanda e da infla9ao de custos, existe a infla9ao de 

estrangulamento ou estrutural que, conforme BANCO DO BRASIL (2002, p. 44), 

ocorre quando os paises em desenvolvimento passam por um processo de crescimento 

economico, com o aumento da produ9ao, do emprego e do nivel de renda. Alguns 

setores da economia ( aqueles que produzem bens com baixa elasticidade-renda) 

transformam-se em pontos de estrangulamento da produ9ao, pois nao conseguem 

aumentar a produ9ao em resposta as varia9oes da demanda. Cita-se como exemplo o 

setor agricola: como nao consegue produzir os bens necessarios para acompanhar o 

crescimento da demanda, ocorre eleva9ao nos pre9os dos msumos, que 

conseqiientemente se propaga para os demais setores da economia. 

Por fim, BANCO DO BRASIL (2002, p. 44) apresenta ainda a infla9ao 

inercial, que surge das expectativas inflacionarias, ou seja, os agentes economicos 

acreditam que a infla9ao continuara no futuro apenas pelo fato de ter existido no 

passado. Para proteger seus ganhos, os agentes economicos utilizam os mecanismos de 
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indexacao, como a correcao monetaria de precos, salarios, cambio e ativos financeiros, 

fazendo com que a inflacao seja realimentada, tomando-a inercial. 

Para GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR (2006, p. 117), 

independente das causas da infla9ao, ela apresenta como contrapartida a perda do 

poder aquisitivo da moeda. Os autores apresentam ainda outras conseqiiencias das 

taxas de inflacao elevada: 

a) distor9oes na aloca9ao de recursos da economia, pois perde-se a no9ao de 

pre9os relativos; 

b) desinteresse em investir, uma vez que os agentes tern dificuldade em 

prever o retorno dos investimentos; 

c) distoryoes no Balan9o de Pagamentos, por obscurecer o valor da moeda 

nacional e da taxa de cambio; 

d) desequilibrio na distribuicao de renda, prejudicando as pessoas que nao 

tern como se proteger do processo inflacionario; 

e) prejuizo as financas publicas pela defasagem entre 0 fato gerador e 0 

recolhimento dos impostos (Efeito Oliveira-Tanzi, em que a infla9ao corr6i 

o valor da arrecada9ao fiscal do govemo ); 

f) aumento dos custos de transa9ao. 

Importante destacar tambem que a inflacao tende a mudar os habitos de 

consumo e de poupan9a da popula9ao. 

2.2.1 A Inflacao e o Crescimento Economico 

Para GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR (2006, p. 54), o 

crescimento economico de urn pais num certo periodo e "o aumento do produto 

naquele periodo, ou seja, a eleva9ao na producao de hens e servi9os que satisfa9am as 

necessidades humanas." Resumidamente, pode-se afirmar que o crescimento 

economico e a ampliayaO na quantidade produzida. 

0 crescimento economico pode ser influenciado por infla9oes moderadas, 

segundo LOPES e ROSSETTI (1995, p. 268), em virtude do clima de euforia que 
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geralmente ocorre nessas situa9oes, animando os investimentos produtivos, a 

amplia9ao da capacidade e a melhoria da produtividade. Os autores salientam no 

entanto a dificuldade em se estimar a taxa de infla9ao moderada bern como o momento 

a partir do qual sua influencia deixa de ser benefica para o crescimento economico. 

De qualquer forma, para que a infla9ao possa compatibilizar-se com o 

crescimento economico, algumas condi9oes sao exigidas (LOPES e ROSSETTI 

1995, p. 268): 

a) a taxa de infla9ao deve ficar por urn periodo prolongado em urn nivel que a 

sociedade seja capaz de absorver; 

b) a economia deve vir operando abaixo de suas possibilidades maximas de 

produ9ao; 

c) a eleva9ao induzida da demanda agregada, atraves da expansao da oferta 

monetaria, deve ser no sentido de reduzir a taxa de juros de modo a 

viabilizar maior quantidade de projetos de investimentos; 

d) o clima de euforia deve prevalecer por urn periodo prolongado ap6s o 

clima de especula9ao (que reduz os investimentos produtivos e baixa a 

produtividade, comprometendo o crescimento economico ). 

2.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

0 conceito de estrategia era muito utilizado no campo militar e passou a ser 

utilizado nas organiza9oes com o surgimento das grandes mudan9as sociais, 

economicas e politicas do ambiente empresarial, que trouxe consigo altera9oes de 

objetivos bern como de altemativas de a9ao (QUINN, 1998, p. 26). 

Urn fator importante na formula9ao das estrategias organizacionais e a analise 

do ambiente extemo e de sua rela9ao com a organiza9ao. Ela e feita como intuito de 

identificar a maneira pela qual as mudan9as economicas, legais, sociais, tecnol6gicas, 

politicas, entre outras, podem influenciar a organiza9ao. 0 ponto essencial e, 

provavelmente, a analise das empresas com as quais a organiza9ao compete. 
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Segundo PORTER (1991, p. 22), o grau de concorrencia nas organiza96es 

depende de cinco for9as competitivas basicas. 0 autor afirma que o conjunto dessas 

for9as determina a intensidade da concorrencia na organiza9ao e tambem a 

rentabilidade. As foryas sao: 

a) entrada de novos concorrentes: esta relacionada as barreiras de entrada 

existentes, que podem ser: economias de escala, diferencia9ao do produto, 

necessidade de capital, custos de mudan9a, acesso aos canais de 

distribui9ao, politica govemamental; 

b) amea9a de produtos substitutos: limita os lucros das empresas uma vez que 

acabam por estabelecer limites de pre9os; 

c) poder de negocia9ao dos compradores: grupos de compradores com alto 

poder de negocia9ao sao caracterizados por adquirir grandes volumes em 

rela9ao as vendas da empresa, os produtos que adquirem representam urn 

valor significativo dos seus custos, os produtos que compram sao 

padronizados, existem poucos custos de mudan9a e os compradores tern 

total informa9ao a respeito do produto; 

d) poder de negociayaO dos fomecedores: grupos de fomecedores sao 

poderosos quando trabalham com produtos diferenciados ou com custos de 

mudan9a, nao existem produtos substitutos e existem poucas companhias; 

e) rivalidade entre os atuais concorrentes: disputa por posi9ao que acontece 

devido a intera9ao de diversos fatores estruturais como concorrentes 

numerosos ou bern equilibrados, crescimento vagaroso da industria, custos 

fixos altos, ausencia de diferencia9ao ou de custos de mudan9a, barreiras 

de saida elevadas. Pode acontecer sob a forma de disputa por menores 

pre9os, melhores campanhas publicitarias e aumento da qualidade do 

produto. 

Nesse sentido, PORTER (1991, p. 49) propoe algumas estrategias genericas, 

que podem ser utilizadas em conjunto ou nao, para que as organiza9oes estabele9am 

uma posi9ao de defesa frente as cinco for9as competitivas. 0 autor defme as 

estrategias competitivas como "a9oes ofensivas ou defensivas para criar uma posi9ao 
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defensavel em uma industria, para enfrentar com sucesso as cinco for9as competitivas 

e, assim, obter urn retorno sobre o investimento maior para a em pre sa". Vale salientar 

que para a formula9ao das estrategias deve-se atentar para as for9as que exercem 

maior pressao sobre a atividade da organiza9ao e lembrar ainda que as for9as nao sao 

estaticas, ou seja, elas podem sofrer altera9oes. As estrategias genericas sao: lideran9a 

no custo total, diferencia9ao e enfoque. 

Com a estrategia da lideran9a no custo total, segundo PORTER (1991, p. 50), 

a organiza9ao protege-se de todas as cinco for9as competitivas, mas para alcan9a-la e 

necessario ter uma alta parcela do mercado, ter acesso favoravel as materias-primas, 

realizar investimentos em equipamentos atualizados, obter os beneficios da economia 

de escala e reduzir e controlar ao maximo os custos e despesas gerais. Salienta-se que 

a qualidade e a assistencia nao podem ser ignoradas apesar da grande necessidade de 

redu9ao dos custos. 

Na estrategia da diferencia9ao deve-se procurar diferenciar o produto/servi9o 

da empresa criando algo unico no seu ramo de atua9ao. A diferencia9ao pode assumir 

diversas formas: imagem da marca, tecnologia, servi9os sob encomenda, rede de 

fomecedores, entre outros. E importante ter claro que, com a ado9ao dessa estrategia, e 

dificil atingir uma alta parcela do mercado, pois mesmo reconhecendo a superioridade 

do produto/servi90, 0 cliente pode nao ter condi9oes OU nao estar disposto a pagar OS 

pre9os relativamente maiores que essas empresas praticam (PORTER, 1991, p. 51). 

J a com a estrategia do enfoque, procura-se enfocar urn grupo de compradores, 

uma linha de produtos ou urn mercado geografico. Segundo PORTER (1991, p.52), 

essa estrategia baseia-se "na premissa de que a empresa e capaz de atender seu alvo 

estrategico estreito mais efetiva ou eficientemente do que os concorrentes que estao 

competindo de forma mais ampla". Atraves des sa estrategia pode-se nao atingir o 

baixo custo ou a diferencia9ao no mercado como urn todo, mas no grupo ou produto 

especifico da empresa essas estrategias sao alcan9adas. 

Segundo PORTER (1991, p. 54), cada uma das estrategias exige diferentes 

recursos, habilidades, arranjos organizacionais, procedimentos de controle, sistemas 
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criativos, estilos de lideran9a e cultura, devendo as organiza9oes estabelecer a 

estrategia de acordo com suas necessidades e com suas capacidades e limita9oes. 

Dessa forma, o meio-termo, ou seja, a utiliza9ao de varias estrategias ao 

mesmo tempo, pode ser bastante arriscado para a empresa, pois e muito dificil uma 

organiza9ao estar ajustada para trabalhar ao mesmo tempo com os recursos e estilos 

administrativos que cada estrategia exige. Deve-se entao estabelecer uma estrategia 

mais adequada a situayaO da empresa ao mesmo tempo em que e preciso optar por uma 

estrategia que os concorrentes nao podem "copiar" facilmente. 

Vale ressaltar ainda que para o efetivo funcionamento de qualquer uma das 

estrategias anteriormente explicadas e necessario que haja urn total comprometimento 

da organiza9ao. 

No caso especifico dos bancos, e necessario lembrar tambem que a atividade 

bancaria apresenta algumas caracteristicas pr6prias, conforme MOURA (1996, p. 34): 

intangibilidade do produto, simultaneidade entre produ9ao e venda, impossibilidade de 

forma9ao de estoques e participa9ao do cliente no processo de produ9ao. 

As estrategias competitivas genericas podem auxiliar bastante as organiza9oes 

no processo de defesa contra as for9as competitivas mas, segundo PORTER, 

1991, p. 58), elas tambem apresentam alguns riscos. Os riscos da lideran9a no custo 

total sao: mudan9a tecnol6gica que pode anular o investimento e o aprendizado 

anterior, existencia de seguidores que podem obter aprendizado por baixo custo 

atraves da imita9ao, entre outros. Os riscos que a diferencia9ao pode oferecer sao: a 

diferen9a de custos entre os concorrentes que adotam a estrategia da lideran9a no custo 

podem acabar afastando os consumidores, e a imita9ao, que reduz a diferencia9ao. Ja 

os riscos de se adotar a estrategia de enfoque sao: os concorrentes estabelecem 

submercados dentro do alvo estrategico, diferen9a de custos entre os concorrentes. 

Percebe-se entao a necessidade de, alem de escolher a melhor estrategia de 

acordo com os objetivos pretendidos e com os recursos disponiveis, as organiza9oes 

estarem atentas e adaptarem-se no decorrer de sua a9ao para os riscos assumidos 

juntamente com a estrategia escolhida. 
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2.4 INFORMA<;AO ASSIMETRICA 

Os agentes envolvidos em uma transa<;ao no mercado financeiro tern que lidar 

com informa<;ao assimetrica, pois muitas vezes nao tern informa<;oes relevantes e 

suficientes sobre a outra parte. MISHKIN (2000, p. 23) salienta que, por causa da 

desigualdade de informa<;oes, "uma parte freqiientemente nao sabe o suficiente sobre a 

outra parte para tomar decisoes precisas." 

A existencia da assimetria de informa<;ao no mercado de credito faz com que 

ele nao se comporte da mesma forma que os mercados competitivos de bens e 

servi<;os, em que os desajustes entre a oferta e a demanda sao equilibrados atraves do 

pre<;o. 

A informa<;ao assimetrica pode gerar duas conseqiiencias no mercado de 

credito conforme HILLBRECHT (1999, p. 23): a sele<;ao adversa, que ocorre antes da 

transa<;ao fmanceira ser realizada, e o risco moral, que ocorre ap6s a transa<;ao ser 

realizada. 

A sele<;ao adversa acontece quando existe desconhecimento total ou parcial 

das partes envolvidas na transa<;ao, possibilitando que a escolha feita seja inadequada, 

justamente pela falta ou insuficiencia de informa<;oes. A informa<;ao assimetrica deve 

ser eliminada como fomecimento de detalhes verdadeiros a respeito dos envolvidos 

nas transa<;oes (HILLBRECHT, 1999, p. 23). 

Em urn banco, o tomador de emprestimo tern mais informa<;oes sobre o risco e 

o retorno de seu potencial investimento do que a institui<;ao fmanceira. Esse fato pode 

fazer com que os recursos deixem de ser liberados para bons empreendedores ou ate 

mesmo sejam concedidos emprestimos para projetos ruins ou com risco elevado. 

A sele<;ao adversa e agravada com o aumento da taxa de juros, uma vez que 

somente as empresas e individuos com grande necessidade de recursos solicitam 

emprestimos quando a taxa de juros e alta, fazendo com que o risco seja alto para a 

instituic;ao fmanceira. GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR 

(2006, p. 249) complementam: "urn aumento na taxa de juros levaria a piora na 
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qualidade dos tomadores, podendo diminuir o retorno das institui~oes pelo maior grau 

de inadimplencia". 

HILLBRECHT (1999, p. 23) define o risco moral como a possibilidade de que 

a transa~ao possa nao ser cumprida por uma das partes contratantes em virtude de rna 

administra~ao ou de defeitos de carater. 

Nos bancos, is so ocorre quando o tomador de emprestimo utiliza os recursos 

fmanceiros para urn fim diferente do especificado em contrato, como por exemplo, ao 

tomar recursos para investimento numa nova maquina, o valor e utilizado para 

pagamento de divida trabalhista. 

Para GREMAUD, VASCONCELLOS e TONE TO JUNIOR (2006, p. 249), o 

aumento da taxa de juros induz o risco moral, pois os tomadores tendem a aplicar os 

recursos em projetos mais ousados buscando maior retorno, porem com risco maior, 

podendo levar tambem ao aumento da inadimplencia. 

Vale ressaltar que a assimetria de informa~oes pode afetar o comportamento 

dos tomadores individualmente (risco moral) ou afetar o grau de risco do conjunto de 

tomadores de credito (sele~ao adversa) e gerar urn racionamento do credito. Para 

CARVALHO et al. (2000, p. 80), racionamento de credito e a "situa~ao em que os 

emprestadores se recusam a fazer emprestimos mesmo que os tomadores estejam 

dispostos a apagar a taxa de juros estabelecida ou mesmo uma taxa maior. ( ... ) e uma 

condiyao no mercado de emprestimos em que a oferta de fundos do emprestador e 

men or que a demanda do tomador, as taxas de juros e termos contratuais correntes." 

0 racionamento de credito pode ocorrer de duas formas segundo 

CARVALHO et al. (2000, p. 81): 

a) quando o emprestador recusa-se a fazer urn emprestimo a urn tomador 

mesmo que ele aceite uma taxa de juros mais elevada ( aqui percebe-se a 

sele~ao adversa, pois individuos e empresas com projetos mais arriscados 

aceitam pagar juros mais altos); 

b) quando o emprestador restringe o emprestimo a urn valor menor do que o 

tomador gostaria (nesse caso poderia ocorrer o risco moral, pois quanto 
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maior o emprestimo maior a probabilidade de o tomador realizar atividades 

que diminuam a possibilidade de pagamento ). 

Uma vez que a informac;ao assimetrica pode acarretar o racionamento do 

credito, as instituic;oes fmanceiras exercem urn papel importante na economia ao 

canalizar recursos dos poupadores para os tomadores, contribuindo para diminuir a 

selec;ao adversa e o risco moral. 

E importante mencionar ainda que para a reduc;ao da selec;ao adversa e do 

nsco moral nas instituic;oes fmanceiras e necessario que existam informac;oes 

suficientes, monitoramento e regulamentac;ao das transac;oes, o uso de garantias e de 

clausulas restritivas nos contratos, entre outros. 

2.5 RISCO DE CREDITO 

Credito, para OS bancos, "consiste em colocar a disposic;ao do cliertte 

determinado valor mediante promessa de pagamento em uma data futura, por urn 

prec;o previamente acordado" (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 21). Nesse sentido, em 

que ha apenas a promessa de pagamento, existe o risco de ela nao ser cumprida. Vale 

ressaltar que, quanto maior a distancia no tempo entre a concessao do credito e o 

pagamento, maior sera 0 risco. 

A expressao risco de credito, conforme SILVA (1993, p. 34), "serve para 

caracterizar os diversos fatores que poderao contribuir para que aquele que concedeu o 

credito nao receba do devedor na epoca acordada". Ja GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO .JUNIOR (2006, p. 246) abordam o risco de 

nao-pagamento: "corresponde ao fato de o tomador dos recursos nao poder pagar o 

emprestimo." 

0 lisco de credito esta relacionado, entao, a probabilidade de 0 tomador do 

credito nao cumprir a promessa de pagamento feita no momento da contratac;ao. Pode 

analisar ainda sob a 6tica do emprestador, ou seja, a probabilidade de perda pelo 

aplicador decorrente da incapacidade (parcial ou total) de pagamento do tomador. 
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0 risco de credito e composto pelos seguintes riscos (BANCO DO BRASIL, 

2004, p. 29): 

a) nsco do cliente: decorrente das caracteristicas do tomador do recurso 

( carater, capacidade, condi96es, capital, conglomerado e co lateral); 

b) risco da opera9ao: relacionado a fmalidade e natureza do emprestimo, 

como tipo de produto fmanciado, valor, prazo, forma de pagamento, 

garantias exigidas e taxas cobradas; 

C) risco da concentra9a0 do credito: possibilidade de perdas advindas da nao 

diversifica9ao do credito, que pode acontecer quando as opera96es estao 

restritas a urn numero pequeno de clientes, a urn setor de atividade 

economica, a uma regiao geografica, entre outros; 

d) risco da administra9a0 do credito: esta ligado a condu9a0 das opera90es de 

credito, ou seja, aos procedimentos adotados para concessao e libera9ao 

dos recursos, aos meios utilizados para acompanhamento e fiscaliza9ao e 

tambem aos profissionais envolvidos em todo o processo. 

As medidas adotadas pelas institui96es financeiras para a diminui9ao dos 

nscos, conforme GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JUNIOR 

(2006, p. 248), sao: exigencia do maior numero possivel de garantias ou aval, possuem 

carater conservador, busca de diversifica9ao tanto de tomadores como de opera96es, 

exigencia de comprometimento de recursos pr6prios dos tomadores, elabora9ao de 

contratos complexos e com clausulas restritivas quanto a utiliza9ao dos recursos, bern 

como monitoramento de sua utiliza9ao. 

0 controle do riSCO de credito e uma preocupa9a0 para OS administradores de 

institui96es fmanceiras pois problemas com o credito concedido podem gerar perdas 

significativas. Nesse sentido, cada institui9ao, atraves de sua propria experiencia e 

condi96es tecnol6gicas, desenvolve uma forma de administrar o risco de credito, de 

forma a reduzi-lo. 



3 A ATUACAO DO BANCO DO BRASIL E SUA PARTICIPACAO NO 

MERCADO 

Neste capitulo e apresentado 0 hist6rico, 0 perfil atual e a participayaO do 

Banco do Brasil S.A. no mercado e tambem as principais linhas de credito 

disponibilizadas pelo Banco para os clientes pessoa fisica. 

3.1 HISTORICO 

Em 1808, quando o Brasil passou a sede da Coroa, D. Joao trouxe a imprensa, 

abriu os portos e, em 12 de outubro, assinou o alvara que criava urn banco nacional no 

Rio de Janeiro. 0 Banco do Brasil (BB), instituido como organizayao comercial 

autonoma, contava com a captayao de recursos privados para dar inicio as suas 

atividades. As principais razoes para a criayao do Banco foram: falta de moeda, 

deficiencia do dinheiro e escassez do meio circulante. 

Com a declara9ao da Independencia do Brasil, em 1822, o apoio do Banco do 

Brasil foi importante para que as autoridades mantivessem escolas e hospitais, e 

equipassem os navios que asseguraram a independencia do pais. 

Em 1828 o Banco do Brasil estava falido e, em setembro de 1829, foi 

promulgada uma lei extinguindo o Banco, acusado de que suas emissoes contribuiam 

para a desvalorizayao do meio circulante e eleva9ao dos pre9os. 

Ja em 8 de outubro de 1833, foi aprovada lei que visava a coibir a desordem 

financeira, fixava urn novo padrao monetario e restabelecia o Banco do Brasil. 

Em 17 de outubro de 1853, ocorre o lanyamento de a9oes do Banco, e 

verifica-se a existencia de grande procura pelos papeis: em apenas duas horas, apesar 

do agio cobrado pelo govemo, OS pedidos superam 0 limite de ayoes a disposiyaO do 

publico. D. Tereza Cristina (Imperatriz do Brasil) e D. Maria II (Rainha de Portugal) 

estao entre os maiores subscritores das ayoes. 

0 Banco do Brasil transformou-se em 1863 no Unico 6rgao emissor de capital 

do Imperio, sem no entanto sanear o problema de insuficiencia de fundos disponiveis 
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para garantir OS financiamentos exigidos pelo desenvolvimento economico. A Lei 

n° 1349, de 1866, cessava a faculdade de emissao do Banco, que passou a ser urn 

instituto de depositos, descontos e de emprestimos sobre hipotecas. 

0 Banco do Brasil passou a destacar-se como instituic;ao de fomento 

economico a partir do final da decada de 1880. As primeiras linhas de credito para a 

agricultura foram utilizadas no recmtamento de imigrantes europeus para 

assentamento em lavouras de cafe. 

Em 1889, com a Proclamac;ao da Republica, o Banco do Brasil cooperou na 

gestao financeira do novo regime politico e destacou-se como agente saneador das 

fmanc;as. 

A terceira e atual fase do Banco teve origem como Decreto n° 1455, de 30 de 

dezembro de 1905. A instituic;ao reorganizada ficou sob o controle direto da Uniao ( o 

Tesouro comprou cerca de urn terc;o das ac;oes). A partir do ano seguinte, as ac;oes 

ordinarias da empresa passaram a ser negociadas nas bolsas de valores. Ja as ac;oes 

preferenciais, somente a partir de 1973. 

Nos anos de 1938 e 1939 a Carteira de Credito Agricola e Industrial, 

autorizada por lei, lanc;ou urn novo papel proprio, as Letras Hipotecarias, com o 

objetivo de desafogar o grave endividamento da agricultura brasileira, reduzindo as 

taxas de juros em emprestimos com garantia de propriedades rurais. As dividas dos 

produtores eram renegociadas e o pagamento feito com as Letras, transferindo-se as 

hipotecas para o Banco do Brasil. 

Em 1960 a sede do Banco foi transferida para Brasilia no dia da inaugurac;ao 

da capital, 21 de abril. 

A Lei da Reforma Bancaria (n° 4595), de 31 de dezembro de 1964, que criou 

o Banco Central e o Conselho Monetario Nacional, marcou o inicio do processo de 

transformac;ao dos papeis desempenhados pelo Banco. 

No ano de 1969 o Banco lanc;ou o primeiro cheque especial do mercado: 

Cheque Ouro. 
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Em abril de 1984, ocorreu a coloca~ao de 2,9 bilhoes de a~oes do Banco do 

Brasil no mercado em apenas 13 dias. Com isso, o Banco passou a ter 273 mil novas 

acionistas. Essa foi a ultima grande coloca~ao de papeis fora das balsas de valores. 

A extin~ao da Conta Movimento, em 1986, representou uma grande 

transfonna~ao para o Banco do Brasil. Esse mecanismo assegurava ao Banco o 

suprimento automatico de recursos para suas opera~oes. No entanto, o Banco do Brasil 

foi autorizado a atuar em todos os segmentos de mercado permitidos as demais 

institui~oes financeiras. 

No anode 1987 o Banco lan~ou o Ourocard, primeiro cartao de multiplo uso 

do mercado brasileiro. 

0 Banco assumiu papel estrategico para a implanta~ao do Plano Real em 

1994. A institui~ao foi responsavel pela substitui~ao da moeda em curta espa~o de 

tempo por todo o pais. Em 1 o de julho, o Banco havia distribuido R$ 3,8 bilhoes as 

31 mil agencias bancarias existentes no pais. 

Em 1995 o BB contabilizou urn prejuizo de R$ 4,2 bilhoes. A empresa passa 

por uma reestrutura~ao para se adaptar a nova conjuntura economica. Cerca de 13.300 

funcionarios foram desligados pelo Programa de Desligamento Voluntario (PDV). Em 

1996, o Banco recebeu urn aporte de capital de R$ 8 bilhoes, passando entao o 

Tesouro a deter cerca de 73% do capital (que era de 30%). 

Atraves de ajustes na estrutura administrativa e operacional e com a ado~ao de 

medidas rigorosas para canter despesas e ampliar receitas, em 1997 o Banco do Brasil 

voltou a apresentaT lucro (R$ 573,8 milhoes). 

Em 2000, o Banco do Brasil consolidou-se como a institui~ao fmanceira 

brasileira com maior presen~a na Internet, com o lan~amento do Portal Banco do 

Brasil, abrigando sites de investimentos, agroneg6cios, neg6cios intemacionais, 

rela~oes com investidores, noticias, cultura e esportes. 

Desde 30 de abril de 2001 o Banco adota a configura~ao de Banco Multiplo, 

atuando como os demais bancos brasileiros, trazendo vantagens como redu~ao dos 

custos, racionaliza~ao de processos e otimiza~ao da gestao fmanceira e fisco-tributaria. 

Em continuidade ao processo de moderniza~ao iniciado em 1995, o Banco aprovou a 
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nova configurayao de Conglomerado, com o objetivo de tomar o processo decis6rio 

mais agile seguro. 

No ano de 2002, o Estatuto Social do Banco foi adequado para garantir maior 

transparencia e melhores praticas de Govemanya Corporativa, inclusive efetuando a 

conversao das ayoes preferenciais em ordinarias. 

Em 2006, quando completou 100 anos de lis tag em em Bolsa de Val ores, o 

Banco do Brasil aderiu ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo 

(Bovespa), comprometendo-se com a transparencia dos atos de gestao, a prestayao de 

contas, a eqiiidade total entre os acionistas e a responsabilidade s6cio-ambiental, 

contribuindo para que o Banco se relacione melhor com a sociedade, os clientes, os 

parceiros e os funcionarios. 

3.2 PERFIL DA EMPRESA 

0 Banco do Brasil S.A. e uma companhia aberta de direito privado, de 

economia mista, autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil, opera no 

segmento de banco multiplo. Dentre as principais atribuiyoes do Banco destacam-se: 

agente fmanceiro do Tesouro Nacional, serviyo de compensayao de cheques e outros 

papeis, fmanciamento da produyao e comercializayao agricola, execuyao 

administrativa da politica de comercio exterior. 

A administrayao do Banco do Brasil e realizada por urn Conselho de 

Administrayao composto por urn presidente e sete vice-presidentes, que atuam nas 

seguintes areas: Neg6cios lntemacionais e Atacado; Varejo; Agroneg6cios e Governo; 

Finanyas, Mercado de Capitais e Relayoes com Investidores; Tecnologia e Logistica; 

Gestao de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental; Credito, Controladoria e Risco 

Global. 

0 Banco apresenta atualmente urn quadro de 82,7 mil funcionarios ( 64,2% do 

sexo masculino e 35,8% do sexo feminino ), 15,1 mil pontos de atendimento 

distribuidos em 3,1 mil cidades e 22 paises. No Brasil sao mais de 4 mil agencias e 

mais de 40 mil caixas eletronicos e no exterior o BB conta hoje com mais de 40 pontos 
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de atendimento, divididos em agencias, subagencias, unidades de neg6cios/escrit6rios 

e subsidiarias. Alem de seus funcionarios, o Banco conta ainda com 10,4 mil 

estagiarios, 5 mil contratados temponirios e mais de 4 mil adolescentes trabalhadores. 

Atualmente as ayoes do Banco do Brasil estao assim distribuidas: 68,7% com 

o Tesouro Nacional, 11,4% com a Previ (fundo de pensao dos funcionarios do Banco), 

5,0% como BNDES Participayoes (BNDESpar, empresa subsidiaria do BNDES). 0 

restante esta pulverizado no mercado de ayoes da seguinte forma: 4% com pessoas 

fisicas, 3,9% com pessoas juridicas e 6,9% com capital estrangeiro. 

A missao do Banco do Brasil esta assim definida: "Ser a soluyao em serviyos e 

intermediayaO fmanceira, atender as expectativas de clientes e acionistas, fortalecer 0 

compromisso entre os funcionarios e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento 

do Pais." 

A gestao de pessoas do BB enfatiza a etica nas relayoes intemas e com os 

clientes, o compromisso, a motivayao e tambem a qualidade do trabalho e de vida. 

Visando a garantir urn diferencial competitivo e a aumentar sua capacidade de 

integrayao no ambiente dos neg6cios cada vez mais competitivo, o Banco prioriza o 

aprimoramento profissional dos funcionarios investindo continuamente na capacitayao 

e na formayao das pessoas de todos os niveis hierarquicos da empresa. Nesse sentido, 

o Banco do Brasil conta com vinte Centros Regionais de Gestao de Pessoas no pais, os 

chamados GEPES, que desenvolvem atividades de treinamento e desenvolvimento dos 

funcionarios. 

Todos os anos o BB disponibiliza bolsas de estudo para cursos de graduayao, 

p6s-graduayao ( especializayao, mestrado e doutorado) e cursos de idiomas, alem de 

oferecer continuamente diversas modalidades de treinamento intemo atraves da 

Universidade Corporativa (UniBB): cursos auto-instrucionais, grupos de estudos nas 

agencias (para estudo dos cursos auto-instrucionais, de novos produtos, mudanyas na 

legislayao e politicas govemamentais, economicas e cambiais ), intranet coorporativa 

com noticias e cursos que oferecem certificayao. 

Em 2006 o Banco concedeu 6,8 mil bolsas de graduayao presencia! e a 

distancia, duas mil bolsas de MBA a distancia e 464 para estudos de lingua 
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estrangeira. Ao fmal do periodo, 14,7% dos funcionarios possuiam especializa~ao, 

mestrado ou doutorado, 46,3% ensino superior, 38% ensino medio e 1% ensino 

fundamental. 

0 Banco instituiu meta individual de treinamento de, no minimo, 30 horas de 

treinamento com foco no desenvolvimento de competencias necessarias para a 

excelencia pro-fissional e com impacto na pontua~ao que defme a participa~ao nos 

lucros. A meta foi cumprida por 96,7% dos funciomirios e o tempo medio de 

treinamento observado superou 120 horas. 

0 Banco do Brasil conta tambem com uma comunica~ao intema eficiente. 

Alguns dos principais canais de comunica~ao presentes no Banco sao: Agencia de 

Noticias em meio eletronico, revista intema bb.com.voce, Boletim Executivo 

distribuido por e-mail aos executivos da empresa, TV Banco do Brasil, Internet e 

Intranet, alem da ouvidoria intema. Sao realizadas tambem reunioes peri6dicas nos 

diversos ambientes de trabalho ( superintendencias, agencias, setores) para que todos os 

funcionarios sejam informados sobre as metas a serem cumpridas, os resultados 

obtidos e os assuntos que afetam o seu trabalho, entre outros. 

Semestralmente acontece a avalia~ao dos funcionarios atraves da Gestao de 

Desempenho por Competencias, em que todos sao avaliadores (a avalia~ao e realizada 

por multiplas fontes: auto-avalia~ao, avalia~ao dos subordinados, do superior imediato 

e dos pares). 0 desempenho de cada funcionario e avaliado sob cinco perspectivas: 

fmanceira, clientes, processos intemos, comportamento organizacional e sociedade. 

0 BB conta tambem com urn C6digo de Etica e com Normas de Conduta que 

sistematizam os valores essenciais praticados pelo Conglomerado nos relacionamentos 

com os diversos segmentos da sociedade, propiciando a dissemina~ao e o 

compartilhamento desses valores, nos ambitos intemo e extemo, e estimulando a 

reflexao sobre o exercicio profissional responsavel. Entre os valores eticos que 

fundamentam suas rela~oes, o Banco do Brasil e seus funcionarios adotam os 

seguintes como prioritarios e comuns a todos os relacionamentos: justi~a, 

responsabilidade, confian~a, civilidade e respeito. 
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Em 2006 o Banco foi apontado pela 16a vez como o banco mais lembrado 

entre os brasileiros pelo premio Top of Mind. A marc a Banco do Brasil foi avaliada em 

R$ 5,1 bilhoes pela pesquisa da Brand Finance, publicada na revista Epoca. 

0 Banco do Brasil desenvolve diversos projetos que beneficiam a 

comunidade, promovendo a inclusao social, atraves da gera9ao de trabalho e renda. 

Entre eles, pode-se destacar: Programa Voluntariado BB, Programa Adolescente 

Trabalhador, Programa de Inclusao Digital, Programa de Ecoeficiencia, patrocinio ao 

esporte brasileiro, apoio a cultura e a9oes de Desenvolvimento Regional Sustentavel. 

3.3 PARTICIPA<;AO NO MERCADO 

0 Banco do Brasil apresentou lucro liquido de R$ 6, 044 bilhoes em 2006, 

valor 45,5% superior ao do ano anterior. Esse resultado foi influenciado pelo 

crescimento de 30,8% da carteira de credito, que atingiu R$ 133 bilhoes e superou o 

desempenho da industria fmanceira. 0 volume total de credito do sistema financeiro 

alcan9ou R$ 732 bilhoes, que representa urn crescimento de 20,7% no ano. 

0 Banco manteve-se, no fmal do anode 2006, na posi9ao de maior banco do 

pais, com 24,4 milhoes de correntistas (22,8 milhoes de pessoas fisicas e 1,6 milhao de 

pessoas juridicas ). Alem disso, o Banco possui quase 9 milhoes de clientes nao 

correntistas, entre poupadores e beneficiarios do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 

0 Banco do Brasil possui a maior rede propria de atendimento (15.113 pontos 

em 3.138 municipios) e a maior rede de Terminais de Auto-Atendimento (39.661 

maquinas ). Alem dis so, o BB possui a lideran9a na realiza9ao de transa9oes pelos 

canais alternativos de atendimento. Cerca de 90% das transa9oes do ano de 2006 

foram realizadas por meio dos Terminais de Auto-Atendimento, Internet, Mobile 

Banking e Gerenciador Financeiro (para clientes pessoa juridica). Mais de 8 milhoes 

de clientes estao habilitados na Internet e Mobile Banking. 
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A BB DTVM, do Conglomerado do Banco do Brasil, tern mms de 

R$ 182 bilhoes de recursos administrados (19% de participa'Yao do mercado) e e a 

maior administradora de recursos de terceiros da America Latina. 

0 Banco tern tambem a lideran'Ya na capta'Yao de recursos. No final de 2006, 

os depositos totais somavam R$ 158,8 bilhoes. A seguir vern a Caixa Economica 

Federal com R$ 121 bilhoes e o Bradesco com R$ 117 bilhoes. 

No ano de 2006 o Banco se manteve lider nos mercados de cfunbio de 

exporta'Yao, com participa'Yao de 26,5%, e de importa'Yao, com 23,8o/o. 

0 Banco do Brasil mantem ainda a lideran'Ya no ranking por Ativo Total, com 

urn valor de R$ 296,4 bilhoes, seguido do Bradesco (R$ 234 bilhoes) e da Caixa 

Economica Federal (R$ 209 bilhoes). 

3.4 LINHAS DE CREDITO PARA PES SOA FISICA 

0 Banco do Brasil atende as necessidades de credito dos clientes pessoa fisica 

de forma massificada. Os limites de credito sao calculados com base numa serie de 

informa'Y5es cadastrais: renda, restri'Y5es cadastrais atuais e historico, tempo de conta 

corrente, recebimento de proventos em conta, entre outros. 

Para a contrata'Yao das linhas de credito do Banco do Brasil, e necessario que o 

cliente possua: 

a) conta corrente no Banco ( exce'Yao para a linha BB Credito Consigna'Yao, 

quando o convenio especifico frrmado como empregador permitir); 

b) limite de credito pre-aprovado; 

c) contrato de adesao assinado (a assinatura e feita uma unica vez e viabiliza 

o aces so a todas as linhas ). 

A seguir apresentam-se resumidamente as principais linhas de credito 

oferecidas atualmente pelo Banco do Brasil aos clientes pessoa fisica. 

BB Credhirio - Credito pessoal para aquisi'Yao de bens diversos 

( eletrodomesticos, roupas, eletroeletronicos, perfumes, celulares, joias, artigos 

esportivos e uma ampla variedade de outros itens) e servi'Yos ( agencias de via gens, 
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consult6rios medicos e dentarios, hoteis, institui9oes de ensmo, locadoras de 

autom6veis e clinicas de cirurgia plastica). Necessario possuir cartao de credito ou de 

debito com bandeira VISA. 0 emprestimo e contratado quando o cliente efetua os 

pagamentos diretamente em estabelecimentos comerciais afiliados a VISA no Brasil. 

Prazo: ate 48 meses. Valor maximo: R$ 20 mil. 

BB Crediario Internet - Credito pessoal para quem deseja adquirir hens ou 

servi9os diversos pela internet. Disponivel para compras realizadas em lojas virtuais 

conveniadas ao comercio eletronico do Banco do Brasil e ao BB Crediario. Necessario 

que o cliente utilize o servi9o solu9ao de seguran9a do cadastramento de 

computadores. Prazo: ate 48 meses. Valor maximo: R$ 20 mil. 

BB Crediario Pagamentos Diversos - Linha de credito para pagamento de 

impostos (IPTU, IPV A, impostos estaduais e municipais ), taxas do Detran, contas de 

agua, gas, luz e telefone. E necessario que o 6rgao ou empresa responsavel pela taxa 

ou imposto mantenha convenio especifico de recebimento com o Banco do Brasil. 

Nesse caso, o BB Crediario e utilizado diretamente para quitar a despesa. Prazo: 

ate 48 meses. Valor maximo: R$ 20 mil. 

BB Credhirio PC Conectado - Financiamento de equipamentos de 

informatica que fa9am parte do programa governamental "Computador para Todos". 

Para financiar, o cliente deve ter cartao de credito ou de debito Visa e contratar a linha 

diretamente em estabelecimentos comerciais afiliados a VISA e conveniados ao Banco 

do Brasil. Prazo: ate 24 meses. Valor maximo: R$ 1,2 mil. 

BB CnSdito 13° Salario - Disponivel para clientes que recebem salario pelo 

Banco do Brasil e cujo empregador mantenha convenio especifico para essa fmalidade. 

0 emprestimo nao compromete OS limites disponiveis para as demais linhas de credito 

e o dinheiro e liberado no ato da solicita9ao. Prazo: parcela tmica na data de 

recebimento do 13° salario. Valor maximo: para quem recebe o 13° salario em uma 

parcela, 70% do salario, e para quem recebe em duas parcelas e possivel adiantar 

ate 35% do 13° salario. 

BB Credito Beneficio - Linha de credito para aposentados ou pensionistas do 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que recebem sen beneficio atraves de 
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credito em conta corrente no Banco do Brasil. 0 pagamento das parcelas acontece na 

data do recebimento do beneficio. Prazo: ate 36 meses. Valor maximo: R$ 40 mil. 

BB Credito Beneficio 2 Sahirios Minimos - Para beneficiarios do INSS que 

recebem ate dois salarios minimos. Necessaria ter conta corrente simplificada ( conta 

com transa9oes restritas, regulada pela Resolu9ao Bacen 3.211). Prazo: ate 24 meses. 

Valor maximo: R$ 1 mil. 

BB Credito Consigna~ao- Disponivel para correntistas e nao-correntistas do 

Banco do Brasil, cujas institui9oes empregadoras mantenham convenio com o BB para 

consigna9ao em folha. 0 atendimento a nao-correntistas depende da modalidade de 

convenio firmada entre o BB e a empresa. E necessaria que o cliente tenha margem 

consignavel disponivel junto ao empregador. As taxas de juros, a tarifa de abertura de 

credito, OS prazos e OS limites maximos para emprestimo SaO especifiCOS para cada 

convenio. 

BB Credito Informatica - Financiamento de equipamentos para servidores de 

empresas que mantenham convenio especifico com o BB para essa fmalidade. A 

solicita9ao do fmanciamento e a libera9ao do dinheiro na conta da loja sao feitas 

mediante apresenta9ao da nota fiscal relativa a compra do equipamento em qualquer 

agencia do Banco. Prazo: ate 24 meses. Valor maximo: R$ 10 mil. 

BB Credito Material Constru~ao- Credito pessoal para o fmanciamento de 

materiais para constru9ao, desde materiais basicos (hidraulicos, ferragens, areia, 

tijolos ), ate materiais de acabamento ( azulejos, pisos lou9as sanitarias, tintas e 

armarios planejados ), reforma OU amplia9a0 de imoveis urban OS. 0 parcelamento das 

compras e feito diretamente no estabelecimento comercial conveniado sem a 

necessidade de ir ao Banco para solicitar o fmanciamento. Financiamento de ate 100% 

do valor da compra. Necessario possuir cartao de credito ou de debito com bandeira 

VISA. Prazo: ate 48 meses. Valor: entre R$ 100 e R$ 20 mil. 

BB Credito Parcelado Cartao- Credito pessoal para quem faz compras com 

0 cartao na fun9aO credito e deseja parcelar 0 saldo total ou parcial da fatura. E ideal 

para quem quer fazer compras e recompor com rapidez o limite de credito do cartao. 

Requisito: possuir cartao com a fun9ao credito ativa, cuja fatura apresente saldo 
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devedor e nao esteja vencida. Prazo: ate 36 meses. Valor maximo: saldo devedor dos 

cartoes de credito do Banco do Brasil, limitado a R$ 30 mil. 

BB Credito Pronto - Para clientes com renda mensal de ate R$ 1 mil. A 

liberagao do dinheiro e imediata e nao e necessaria comprovar sua utilizagao. 

Condigoes: possuir conta Corrente simplificada e media de aplicagoes e depositos a 
vista inferior a R$ 3 mil. Prazo: ate 24 meses. Valor maximo: R$ 1 mil. 

DB Credito Salario - Linha de credito especifica para clientes que recebem 

salario pelo Banco, mediante convenio de folha de pagamento com os empregadores. 

Se a empresa tiver convenio especifico com o BB, as taxas de juros e os prazos podem 

ser melhores. Prazo: ate 36 meses. Valor maximo: R$ 40 mil. 

BB Credito Veiculo - Linha de credito que financia a compra de veiculos 

novas ou us ados com ate 10 anos de fabricagao, nacionais ou importados. 0 credito e 

liberado na conta corrente ap6s apresentagao da nota fiscal ou Documento Unico de 

Transferencia (DUT), em ambos os casas com alienagao fiduciaria ao Banco do Brasil 

S.A., em qualquer agencia. Prazo: ate 48 meses. Valor: entre R$ 2 mile R$ 100 mil. 

BB Leasing Veiculo - Contrato de arrendamento de veiculo novo ou usado, 

nacional ou importado, com ate 10 anos de fabricagao, para aquisigao de autom6veis, 

utilitarios, caminhonetes ( carga) e camionetas ( mistos ), caminhoes, onibus e 

microonibus, com a possibilidade de compra ao final do contrato. 0 cliente devera 

apresentar, no prazo de 10 dias da solicitagao do financiamento, em qualquer agencia 

do Banco, a nota fiscal de venda a vista, se veiculo novo, e o original do Certificado de 

Registro de Veiculo (CRV), se usado, em ambos os casas em nome da BB Leasing 

para a liberagao do fmanciamento. Prazo: ate 60 meses. Valor maximo: R$ 150 mil. 

BB Renova~ao Consigna~ao - Para renegociar em condigoes mais favoraveis 

os emprestimos ja contratados com o Banco do Brasil. As instituigoes empregadoras 

precisam firmar convenio especifico com o Banco. Esta linha possibilita alongar o 

perfil da divida e reduzir o valor das prestagoes, abrindo margem para solicitar urn 

novo emprestimo e obter dinheiro extra. Condigoes para ter acesso a linha de credito: 

possuir margem consignavel disponivel junto ao empregador, possuir operagoes de 

credito pessoal renovaveis no BB, nao haver parcelas em atraso, haver pelo menos 
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uma presta9ao paga de opera9oes renovaveis. As taxas de juros, tarifa de abertura de 

credito, OS prazos e OS limites maximos para emprestimo SaO especificos para cada 

convenio. 

CDC Antecipa~ao IRPF - Antecipa ate 70% do valor da restitui9ao a que o 

cliente tern direito. E preciso que a declara9ao seja entregue a Receita em meio 

eletronico e que o credito da restitui9a0 seja recebido no Banco do Brasil. 0 credito e 

feito diretamente na conta corrente. 0 emprestimo nao compromete os limites 

disponiveis para as demais linhas de credito e 0 dinheiro e liberado no ato da entrega 

do recibo na agencia de relacionamento. Prazo: parcela Unica na data da restitui9ao. 

Para emprestimo ate R$ 5 mil nao e exigida garantia. Ja OS emprestimos ate R$ 10 mil 

somente sao realizados com garantia. 

CDC Emprestimo Eletronico - Linha que disponibiliza credito para ser 

usado como e quando o cliente quiser. Prazo: ate 36 meses. Valor maximo: R$ 20 mil. 

CDC Renova~ao- Indicado para quem ja possui emprestimos no BB e deseja 

recompor a capacidade de pagamento. 0 cliente escolhe os emprestimos que deseja 

renovar, alonga o prazo da divida, diminui o valor das presta9oes, escolhe a data do 

pagamento das presta9oes e ainda pode pegar dinheiro extra ( troco) na mesma 

transa9ao. Condi9oes exigidas: possuir opera9oes de credito pessoal renovaveis no BB, 

sem parcelas em atraso, com no minimo uma presta9ao paga. Prazo: ate 36 meses. 

Valor maximo: R$ 40 mil. 

CDC Renova~ao Pronto - Para quem tern emprestimos no BB com saldo 

devedor de ate R$ 1 mil. Tambem permite alongar o perfil da divida e reduzir o valor 

das presta9oes, abrindo margem para solicitar urn novo emprestimo e obter dinheiro 

extra. Exigencias: a soma dos saldos devedores em opera9oes renovaveis nao pode 

exceder a R$ 1 mil, cliente deve possuir opera9oes de credito pessoal renovaveis no 

BB, sem parcelas em atraso, com no minimo uma presta9ao paga. Prazo: ate 24 meses. 

Valor maximo: R$ 1 mil. 

CDC Veiculo Proprio - Credito pessoal destinado para clientes que possuem 

carro ou motocicleta e pode usa-los como garantia do emprestimo. 0 dinheiro vai 

direto para a conta COlTente e nao e necessario comprovar sua utilizayaO. Condiyoes: 
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dispor de carro com ate 10 anos de fabrica<;ao ou motocicleta com ate 4 anos de 

fabrica<;ao, que possa ser dado como garantia do emprestimo, bern como contrata<;ao 

de seguro para o veiculo. Prazo: ate 36 meses. Valor: entre R$ 2 mil e R$ 60 mil, 

restrito a 50% do valor do veiculo. 

Financiamento Imobilhirio Poupex - Linha de credito para aquisi<;ao ou 

constru<;ao de im6vel residencial. Financiamento realizado em conjunto com a 

Associa<;ao de Poupan<;a e Emprestimo - Poupex. Disponivel somente para alguns 

segmentos de clientes pessoa fisica. Requisitos: o proponente deveni ser titular de 

conta de poupan<;a poupex ( caso nao seja, na apresenta<;ao da proposta de 

fmanciamento deveni abrir uma conta de poupan<;a, com deposito inicial de 

R$ 100,00); comprometimento da renda de no maximo de 25% da renda bruta, 

podendo ser admitida a composi<;ao de renda familiar constituida por casais 

legalmente casados ou que comprovem uniao estavel; a idade do proponente mais 

velho (havendo ou nao composi<;ao de renda) somada ao prazo do fmanciamento nao 

podera ultrapassar 80 anos. 0 im6vel financiado deve ficar alienado fiduciariamente 

como garantia. 0 pagamento das presta<;oes e realizado mediante debito em conta 

corrente no Banco do Brasil. 0 saldo devedor e reajustado mensalmente de acordo 

com OS indices de atualiza<;ao da poupan<;a ( atualmente TR). Prazo maximo do 

fmanciamento: 20 anos (240 meses ). Para im6veis de ate R$ 150 mil, o limite do 

fmanciamento e de 80% do valor, no maximo R$ 120 mil; im6veis entre R$ 150 mil e 

R$ 350 mil, 75% do valor, maximo R$ 245 mil; im6veis com valor entre R$ 350 mile 

R$ 1 milhao, financiamento de no maximo 70% com limite de R$ 450 mil. 

Proger Professor - Financiamento de equipamentos de informatica 

exclusivamente para professores das redes publica e privada de ensino, que lecionem 

no ensino medio ou fundamental. A linha financia equipamentos de informatica novos, 

de fabricantes nacionais e com certifica<;ao ISO 9000. Requisitos: preencher a carta 

consulta (disponivel nas agencias do BB), estar efetivamente em sala de aula, 

comprovando atraves de declara<;ao da escola onde leciona, possuir renda bruta mensal 

comprovada de ate R$ 2 mil, inclusive de outras fontes. Prazo: ate 36 meses. Valor 

maximo: R$ 3 mil. 



4 CONCLUSAO 

0 Banco do Brasil S.A. (BB) e a maior institui9iio fmanceira do pais: tern a 

maior rede de atendimento, eo maior banco em ativos, o primeiro em administra9iio 

de recursos de terceiros e em volume de depositos, lider no segmento de ca.mbio 

exporta9iio, no varejo e tambem em credito. 

Nos ultimos anos, a carteira de credito do Banco cresceu em niveis superiores 

aos do mercado fmanceiro. A carteira de credito total do Banco ultrapassou 

R$ 133 bilhoes, nilmero que representa urn crescimento superior a 129% em quatro 

anos. Ja o Sistema Financeiro Nacional (SFN) se expandiu 93,4% no mesmo periodo. 

A participa9iio do Banco do Brasil no mercado de credito tambem aumentou. 

No ano de 2006, 16,5% dos clientes do SFN tomaram credito no BB, ante 13,9% 

em 2002. Vale ressaltar que, ainda assim, o Banco diminuiu a inadimplencia da 

carteira de credito. 

Da mesma forma, a carteira de credito do Banco do Brasil para os clientes da 

categoria pessoa fisica, que apresentava urn volume de R$ 10,7 bilhoes em janeiro de 

2003, aumentou 124% ate dezembro de 2006, alcanyando R$ 24 bilhoes. Isso foi 

possivel em virtude de algumas estrategias adotadas pelo Banco, entre elas a 

amplia9iio das linhas de credito e melhorias das condi9oes daquelas ja existentes. 

0 sistema financeiro brasileiro passou por mudan9as, principalmente a partir 

de 1994, com a implementayiio do Plano Real, que gerou conseqiientemente uma 

relativa estabilidade economica no pais. Alem disso, diversas mudan9as aconteceram 

no cenario fmanceiro: cria9iio do Sistema de Informa9oes de Credito (SCR) do Bacen, 

o Novo Acordo de Basileia (Basileia II), a adesiio das institui9oes financeiras ao Novo 

Mercado, fusoes e aquisi9oes de bancos, regulamentayiio dos emprestimos com 

desconto em folha de pagamento, redu~iio da Taxa Media Selic (TMS), entre outras. 

Dessa forma, a melhoria das condi9oes macroeconomicas, a dissipa9iio dos 

riscos associados ao descontrole inflacionario e a confian9a do setor fmanceiro no 

crescimento economico do pais contribuiram para a redu9iio da informa9iio assimetrica 
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e do risco de cn5dito, proporcionando a redu9ao das taxas de juros no Brasil, 

contribuindo para a expansao do credito. 

Importante ressaltar tambem que a redu9ao da quantidade de institui9oes 

fmanceiras autorizadas a funcionar (167 em 2002 e 159 em 2006) ao mesmo tempo em 

que houve urn aumento da popula9ao economicamente ativa (que passou de 

86 milhoes de pessoas em 2002 para 96 milhoes em 2005) possibilita as institui9oes 

fmanceiras aumentar sua participa~ao no mercado de credito e tambem o saldo total 

das opera~oes. 

As receitas dos bancos que ate 1994 eram originadas, na sua maioria, de 

ganhos com a infla~ao (jloat), passaram a vir de ganhos com intermedia~ao fmanceira 

(spread) e das tarifas pela presta~ao de servi~os. 0 Banco do Brasil, assim como os 

grandes bancos de varejo, buscou entao a expansao de suas carteiras de credito por 

meio de novos produtos e utilizou as ferramentas de marketing para atrair clientes em 

busca de rentabilidade. 

Sugere-se, para estudos posteriores, urn aprofundamento das questoes ligadas 

a expansao da carteira de credito do Banco do Brasil, a saber: aspectos 

macroeconomicos, microeconomicos e estrategias do Banco. 
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