
 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO/PUC-SP 

 

 

 

 

 

Adalberto Tacini 

 

 

 

Análise da contribuição do Planejamento por Cenários no gerenciamento do 

risco de estratégia dos bancos no Brasil: um estudo de caso 

 

 

 

 

 

Mestrado em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO/PUC-SP 

 

 

 

 

 

Adalberto Tacini 

 

 

 

Análise da contribuição do Planejamento por Cenários no gerenciamento do 

risco de estratégia dos bancos no Brasil: um estudo de caso 

 

 

 

 

 

Mestrado em Administração 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção 
do título de Mestre em Administração, sob a 
orientação do Professor Doutor Antônio Vico 
Mañas. 

 

 

São Paulo 

2015 

 



 
 

TACINI, Adalberto. Análise da contribuição do Planejamento por Cenários no 
gerenciamento do risco de estratégia dos bancos no Brasil: um estudo de caso 
Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução total ou 
parcial desta Dissertação de Mestrado por processos de fotocopiadoras ou 
eletrônicos. 
Assinatura: _______________________________________________________ 
Data: 26/01/2015 

E-mail: atacini@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

T729 
               Tacini, Adalberto. 

        Análise da contribuição do Planejamento por Cenários no 
gerenciamento do  risco de estratégia dos bancos no Brasil: um estudo 
de caso. – São Paulo: s.n., 2015. 

                      122 p. ; 30 cm. 
 
                       Referências: 118-123 
 
                       Orientadora: Prof. Dr. Antônio Vico Mañas. 
                       Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São 
                Paulo, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2015. 
 
 

1.  Risco de estratégia –  2.  Planejamento por cenários – 3. Bancos – 
4. Sistema financeiro nacional. I. Mañas, Antônio Vico. II. Título. 
 

                                                                                                CDD 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A quem dedico: 

 

A DEUS por me conceder inúmeras 

oportunidades no decorrer da minha vida. 

 

 Aos meus PAIS, Francisco e Maria do Carmo, 

pelo incentivo durante todos os momentos 

importantes da minha vida. 

 

Á minha ESPOSA, Renata Ferreira Tacini, 

pelos intensos diálogos e pela presença constante e 

companheira. 

 

Aos meus IRMÃOS, Alessandro e Rafael, pelas 

inúmeras conversas e pelo apoio. 

 

Aos meus SOGROS, Jayr e Lourdes, mãos 

invisíveis que auxiliam nos momentos mais difíceis.  

 

E ao meu pequeno FILHO Arthur, com apenas 

sete meses, mas que carrega o amor de uma vida 

inteira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, primeiramente, ao meu orientador, Professor Doutor                             

Antônio Vico Mañas, pela maneira sábia e sempre presente que realizou a 

orientação desta pesquisa e pelas inúmeras oportunidades que me concedeu, 

dentro do espaço acadêmico, suas orientações me conduziram à reflexão de uma 

melhor postura acadêmica e profissional. 

 

À CAPES, instituição financiadora, sem a qual seria impossível a realização 

desta dissertação de Mestrado.  

 

Também agradeço à Banca Examinadora, pelos encaminhamentos e 

indicações que conduziram à finalização desta pesquisa.  

Aos professores do programa que são referências como estudiosos e como 

orientadores no processo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TACINI, Adalberto. Análise da contribuição do Planejamento por Cenários no 
gerenciamento do risco de estratégia dos bancos no Brasil: um estudo de caso 
Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2015.  

RESUMO 

 

 

O aumento da complexidade no ambiente econômico e financeiro em todo o mundo 
proporcionou elevação nos níveis de incertezas aos quais estão sujeitas as 
instituições financeiras e todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Nesse contexto, 
o Banco Central brasileiro, responsável por normatizar, autorizar, fiscalizar e intervir 
no mercado bancário, em linha com autoridades monetárias de outros países, passa 
a exigir que os bancos no Brasil realizem gerenciamento de Risco de Estratégia, 
dentro de um processo de gerenciamento de capital. Tendo em vista esse cenário, o 
presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição de uma técnica de 
gestão da estratégia, o planejamento por cenários, no gerenciamento desse risco 
nos bancos no Brasil, justificando-se, dentre outros motivos, pela função estratégica 
exercida pelos bancos na economia do país e pela relevância do gerenciamento de 
riscos de estratégia para o SFN. Esta pesquisa, de natureza qualitativa e 
exploratória, utiliza-se da metodologia estudo de caso visando o entendimento de 
um fenômeno social organizacional, apoiado pela análise dos fundamentos teóricos 
acerca dos Paradigmas da Administração e do modelo paradigmático de Gareth 
Morgan, da Gestão de Estratégia, do Planejamento por Cenários, do Risco de 
Estratégia, além de uma análise histórica acerca do SFN e do Mercado Bancário 
brasileiro. Como resultado, observa-se que o planejamento por cenários, dentre 
outras formas, contribui com o gerenciamento de risco de estratégia à medida que (i) 
torna o processo de decisão mais qualificado por considerar alternativas de futuros 
diferentes, (ii) torna a percepção de risco inerente às decisões tomadas mais clara 
ao organizar e delimitar as incertezas do ambiente de negócios e (iii) beneficia a alta 
administração pela antecipação a possíveis variações significativas no ambiente de 
negócios. 
 

 

Palavras-chave: risco de estratégia, planejamento por cenários, bancos, sistema 
financeiro nacional. 
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ABSTRACT 

 

 

The increased complexity in the economic and financial environment all over the 
world rose the uncertainty level for financial institutions and the National Financial 
System (SFN). In this context, the Central Bank (Banco Central do Brasil - BCB), 
responsible for authorizing, regulating and intervening in the banking market, along 
with other countries, requires that banks in Brazil prepare a management Strategy 
Risk within the capital managing process. This work aims to analyze the contribution 
of a management strategy technique, scenario planning, in the management of the 
risks. It is a relevant study because of  bank strategic role in the economy and the 
importance of strategy management risks for SFN. This research has a qualitative 
and exploratory nature, uses case study methodology and aims the comprehension 
of an organizational phenomenal. It is supported by Administrational Paradigms and 
by Gareth Morgan’s model. It also utilizes a historical analysis on the SFN and the 
Brazilian Banking Market.  As a result, we observe that planning for scenarios, 
among other forms, contributes with the risk management strategy as (i) makes the 
decision-making process more qualified by considering different futures alternatives, 
(ii) makes the perception of risk inherent in decisions made clearer when organizing 
and delimit the uncertainties of the business environment and (iii) benefits to senior 
management by anticipation of possible significant variations in the business 
environment. 
  

 

Keywords: Management Risk, Scenario Planning, SFN, banking market 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação está inserida na área de concentração de Gestão Integrada 

das Organizações do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC de 

São Paulo. A fundamentação teórica realizada procura contextualizar os domínios 

exercidos pela Administração à luz de seus paradigmas e do pensamento em gestão 

da estratégia, complementado com a inserção do ambiente financeiro e suas 

estruturas de regulação e controle no intuito de identificar a contribuição do 

planejamento por cenários no gerenciamento do risco de estratégia. Para tanto, faz-

se necessário inicialmente conhecer o ambiente que compõe o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) com alguns de seus componentes, o Banco Central do Brasil 

(Bacen) e  as Instituições Financeiras (IFs). 

 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN), conjunto de instituições e 

instrumentos financeiros e não financeiros, constituído por um subsistema normativo 

e um subsistema operativo, que possibilita, dentre outros aspectos, a transferência 

de recursos de agentes superavitários a deficitários, conforme destaca Assaf Neto 

(2012), evoluiu significativamente nas últimas décadas em questões de regulação e 

controle, conforme pode-se observar em função do estabelecimento de um conjunto 

de leis que fundamentam sua estruturação histórica. 

 

O Banco Central do Brasil (Bacen), instituição componente do SFN no 

subsistema normativo, ratifica sua função de gestor do sistema financeiro que 

normatiza, autoriza, fiscaliza e intervém, em um contexto de aprimoramento do 

monitoramento e controle do Mercado Bancário, com expectativas positivas quanto 

aos desdobramentos ou consequências para o Sistema Financeiro Nacional, que 

avançou na exigência de um sistema ou estrutura para o gerenciamento de capital 

por parte das instituições financeiras. 

 

As Instituições Financeiras (IFs), componentes do SFN no âmbito do 

subsistema operativo, exercendo seu papel de unidade intermediadora, cuja 

atividade principal refere-se à transferência de recursos dos agentes ofertadores aos 

agentes tomadores, dentro desse contexto de aprimoramento do monitoramento e 
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controle do sistema bancário, responde quanto à questão do gerenciamento de 

capital considerando, também, os objetivos estratégicos das instituições.  

 

Pode-se entender estratégia como ações relacionadas ao direcionamento de 

longo prazo definido pelas corporações, o estabelecimento de objetivos empresariais 

a serem atingidos, a obtenção de vantagens competitivas, a adequação da 

instituição ao ambiente organizacional, entre outros. A esfera da estratégia vincula-

se, também, ao apetite a risco estabelecido pelas IFs, que em última análise se trata 

de um grau ou limite de risco que a instituição está disposta a correr para auferir 

determinados níveis de retorno. De forma a promover certo grau de redução das 

incertezas quanto ao ambiente de negócios das instituições e facilitar a definição de 

suas estratégias, o planejamento por cenários é um meio pelo qual é possível o 

desenvolvimento e construção de cenários alternativos que representam estados 

futuros do ambiente de negócios em condições favoráveis, desfavoráveis e neutras, 

com a perspectiva de preparação da organização para o enfrentamento desses 

ambientes diversificados. 

 

Os diversos riscos aos quais estão expostas as IFs, que podem ser 

mapeados nos diversos cenários apresentados na técnica de Planejamento por 

Cenários, como os riscos financeiros de crédito, de mercado, de liquidez, e os riscos 

não financeiros como o risco legal, operacional e de estratégia, por exemplo, exigem 

a implementação de uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com a 

natureza de suas operações, com a complexidade de seus produtos e serviços, 

além da dimensão de sua exposição a riscos, para a ampliação e o aprimoramento 

de seus controles. Especificamente, o Risco de Estratégia, conforme estabelece o 

Bacen (2011), decorre de mudanças adversas no ambiente de negócios ou de 

utilização de premissas inadequadas na tomada de decisão.  

 

Para um efetivo gerenciamento de capital e aprimoramento dos controles 

deve ser realizado o monitoramento constante dos riscos aos quais os bancos 

incorrem, com a alocação de valores referentes ao capital da instituição, de maneira 

que esses riscos sejam cobertos conforme os níveis estabelecidos para cada um, e 

a adoção de um planejamento de metas de capital com uma postura que promova 
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uma antecipação das eventuais necessidades de capital em função de alterações 

nas condições de mercado. 

 

Esse processo foi estabelecido pelo Bacen, dentre os diversos processos 

reguladores aos quais os bancos respondem, por meio de sua Resolução n. 3.988, 

de 30 de junho de 2011 e Circular n. 3.547, de 7 de julho de 2011, a qual tratam, 

respectivamente, sobre a implementação de estrutura de gerenciamento de capital e 

estabelece procedimentos e parâmetros relativos ao Processo Interno de Avaliação 

da Adequação de Capital (Icaap). 

 

O gerenciamento de capital, portanto, tem como objetivo ser um processo 

contínuo de monitoramento e controle do capital a ser mantido pelas instituições, 

para uma adequada avaliação de suas necessidades de capital de forma a fazer 

frente aos riscos aos quais estão sujeitas, inclusive do Risco de Estratégia, parte do 

objeto de estudo dessa dissertação, planejando metas e necessidades de capital, 

considerando os objetivos estratégicos da instituição, conforme definido pelo Bacen 

(2011).  

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar a contribuição do 

Planejamento por Cenários ou Cenários Prospectivos, técnica de gestão da 

estratégia, para o gerenciamento do risco de estratégia para os bancos no Brasil. O 

Banco Central (Bacen), instituição componente do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) e gestor do sistema bancário, avançou na exigência de um sistema ou 

estrutura para o gerenciamento de risco de estratégia, por parte das instituições 

financeiras, dentro de um contexto de gestão de capital. Portanto, diante de tal 

necessidade e para atingir tal objetivo, este estudo procura compreender (I) o 

desenvolvimento histórico do Sistema Financeiro Nacional e do Mercado Bancário 

Brasileiro, (II) os paradigmas da administração e (III) os conceitos sobre Gestão da 

Estratégia, Planejamento por Cenários e Risco de Estratégia. Pretende-se alcançar 

os objetivos específicos descritos: 
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a) Descrever os Paradigmas da administração e Modelo paradigmático de Morgan; 

b) Resgatar conceitos sobre Gestão da Estratégia, Planejamento por Cenários e 

Risco de Estratégia; 

c) Apresentar uma conjuntura histórica do Sistema Financeiro Nacional e Mercado 

Bancário Brasileiro. 

d) Realizar avaliação de alguns dos principais indicadores financeiros de 

desempenho da instituição em análise. 

 

Esta dissertação procura, ao compreender o contexto no qual se insere este 

fenômeno organizacional por meio de sua conjuntura histórica, dos paradigmas da 

administração, da gestão da estratégia, do planejamento por cenários e do risco de 

estratégia, apresentar, de forma qualitativa, as possíveis contribuições para um 

efetivo gerenciamento desse risco. 

 

1.2 Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se, dentre outros motivos, pela função estratégica 

exercida pelos bancos na economia do país e pela relevância do gerenciamento de 

riscos de estratégia para o Sistema Financeiro Nacional. 

 

1.3 Metodologia 

 

Dentro desse contexto de aprimoramento do monitoramento e controle do 

sistema bancário nacional, exigido pelo Bacen, os bancos devem apresentar planos 

para a realização do gerenciamento dos diversos riscos aos quais estão expostos, 

inclusive o risco de estratégia, um dos objetos de investigação desse trabalho, 

conforme mencionado acima, de forma a se adequarem a essa determinação, tendo 

como consequência o desenvolvimento de um plano geral de gerenciamento de 

capital. 

 

Dessa forma, este trabalho inserido no campo das Ciências Sociais, mais 

especificamente em Administração, é de natureza qualitativa e exploratória e se 

utiliza de um estudo de caso para entendimento de um fenômeno social 

organizacional. Quanto ao aspecto da pesquisa ser de natureza qualitativa, Creswell 
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(2010) aponta para o fato de que atualmente essa proposta é legitimada tanto no 

meio acadêmico quanto para o público em geral.  

 

Segundo Thiollent (2002), não há um padrão de cientificidade aceito 

universalmente em pesquisa nas ciências sociais. Há contestações, inclusive, 

quanto ao positivismo e ao empiricismo, que prevalecem na literatura anglo-saxã, 

mesmo em seu lugar de origem. 

 

De qualquer maneira, as regras da metodologia científica são fundamentais 

para o conhecimento científico, de forma que sem elas se torna impossível um 

conhecimento fiel sobre a realidade. A reflexão metodológica é capaz de estabelecer 

relações entre as disciplinas, e o objetivo da metodologia é o de esclarecer a 

unidade subjacente a uma multiplicidade de procedimentos científicos particulares 

facilitando o caminho da pesquisa, conforme indica de Bruyne et al.(1977). 

 

No que diz respeito ao estudo de caso, Babbie (1999) percebe essa 

abordagem como uma metodologia que busca o entendimento de uma determinada 

situação social por meio da explicação e descrição geral dos seus muitos 

componentes. Yin (2001) concorda com Babbie (1999) à medida que destaca que 

essa abordagem contribui para o entendimento de fenômenos organizacionais, 

dentre outros, sendo uma estratégia comum de pesquisa em diversos campos, 

inclusive em Administração, sendo pertinentes e relevantes para o avanço do 

conhecimento científico nesse campo. 

 

Babbie (1999) e Yin (2001) alinham-se ao entendimento de Eisenhart (1989) 

quando esta apresenta sua visão de que o estudo de caso é uma metodologia capaz 

de entender a dinâmica presente em um determinado contexto social, a partir de 

evidências qualitativas ou quantitativas, sejam elas oriundas de arquivos, 

entrevistas, questionários ou observações. 

 

Quanto aos objetivos científicos, Babbie (1999) indica que o estudo de caso 

difere em muito dos outros métodos por querer entender de forma abrangente um só 

caso específico, enquanto outras formas de pesquisa apresentam como objetivo o 

entendimento generalizado. Outro aspecto diz respeito ao número de variáveis 
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observadas, que no caso da pesquisa se busca o menor número possível, e no 

estudo de caso o maior, pela expectativa de poder generalizar os resultados para 

outros casos, não sendo garantida essa condição.  

 

De qualquer forma, o importante em um processo de investigação social é o 

pesquisador ser capaz de desenvolver um método de trabalho, de maneira que os 

possíveis problemas que surgirão no decorrer da pesquisa serão de ordem 

metodológica em sua maioria, raramente de ordem técnica, conforme destacam 

Quivy & Campenhoudt (1998). Eles destacam ainda, quanto à pesquisa social, dois 

“defeitos” opostos que podem incorrer os pesquisadores: (i) o “Cientismo” ingênuo e 

(ii) o Ceticismo. O primeiro diz respeito a não incorrer em verdades absolutas e não 

adotar rigor análogo ao de biólogos ou físicos, e o segundo de negar a própria 

possibilidade de conhecimento científico.  

 

Quivy & Campenhoudt (1998) concordam com De Bruyne et al. (1977) 

quando mencionam que a prática científica não pode ser submetida à definição de 

rotinas ou sequência de operações. Esta visão “rigorista” e burocrática do Design foi 

como classificou W. H. White de “mania de projeto”. Na realidade, as complexas 

problemáticas em ciências sociais exigem mais que processos padronizados, 

necessitam de diferentes interpretações e retornos constantes à epistemologia, 

morfologia, teoria e técnica da pesquisa, apesar da divisão das tarefas e da 

profissionalização dos pesquisadores direcionarem a uma definição de 

procedimentos e burocratização. 

 

Sete etapas de procedimento científico são apresentadas por Quivy & 

Campenhoudt (1998): Etapa 1 – A pergunta de partida, Etapa 2 – A exploração, 

Etapa 3 – A problemática, Etapa 4 – A construção do modelo de análise, Etapa 5 – A 

observação, Etapa 6 – A análise das informações e Etapa 7 - As conclusões. Elas 

indicam, segundo eles, que “os métodos não são mais do que formalizações 

particulares do procedimento”, ou seja, são ajustes em função das particularidades 

de cada investigação, o quê, de qualquer forma, não exime o pesquisador de ser fiel 

aos princípios fundamentais do processo investigativo científico.  
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Portanto, no enfoque qualitativo, no qual se insere este trabalho, procura-se a 

compreensão do objeto de estudo e seu contexto, de forma a aprofundar e 

flexibilizar a coleta e análise de dados. Este enfoque é vinculado à percepção que o 

investigador tem da realidade subjetiva, bem como dos atores sociais envolvidos e 

do contexto no qual o objeto de estudo está inserido, conforme indicam Markoni e 

Lakatos (2008). 

 

Quanto à unidade de análise Yin (2001) destaca que há grande variação nas 

características do seu tipo, ou seja, a unidade de análise pode ser um indivíduo 

(como um paciente clínico, um estudante ou um político), um evento (como uma 

decisão, um programa, um processo de implantação ou uma mudança 

organizacional), ou ainda uma entidade (como uma organização). Ele deixa claro a 

grande amplitude quanto à definição de uma unidade de análise, pois destaca a 

possibilidade dela ser a economia de um país, uma política econômica, uma 

indústria ou o fluxo de capital entre dois países, por exemplo. 

 

Portanto, como unidade de investigação optou-se por adotar uma grande 

instituição do mercado bancário, de abrangência nacional, o Banco Bradesco S.A, 

por motivos profissionais do investigador e por estar inserido no conjunto das 

exigências de gerenciamento do risco de estratégia e do gerenciamento de capital, 

estabelecido pelo Bacen no mercado bancário, dentro do contexto do SFN.  

 

No que diz respeito às fontes de dados, Yin (2001) menciona seis principais: 

documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observações participantes e artefatos físicos, as quais apresentam vantagens e 

desvantagens. Essa variedade de fontes de dados é uma das principais vantagens 

do estudo de caso, pois tornam mais confiáveis as conclusões obtidas na pesquisa, 

conforme atestam Miles e Huberman (1994). De qualquer forma, Yin (2001) clarifica 

que não é condição necessária e obrigatória utilizar-se de todas, ou quase todas, as 

fontes de dados indicadas para que se desenvolva um trabalho de qualidade. Dessa 

forma, em função da proposta exploratória desse trabalho, serão utilizados, das 

fontes de evidência mencionadas, documentos e observações diretas. 
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Este estudo iniciou-se em abril de 2013, por motivações particulares do 

pesquisador, encerrando-se em dezembro de 2014, tendo a pesquisa bibliográfica 

desenvolvida no período compreendido neste estudo de caso, ou seja, desde o 

momento que o pesquisador passou a ter contato com o tópico em abril de 2013, por 

motivos profissionais, e teve como objetivo principal trazer fundamentação teórica ao 

trabalho em todas as etapas da pesquisa, de forma que foram utilizados livros, 

artigos, periódicos e materiais adquiridos de fontes variadas na internet. 

 

Para a coleta de dados, além da observação direta do pesquisador no 

ambiente da unidade de análise, utilizou-se para a realização do estudo de caso, o 

levantamento de documentos. Basicamente realizada por meio da internet, foram 

levantados diversos normativos de órgãos reguladores, relatórios institucionais, 

demonstrativos financeiros, entre outros documentos para sua realização. 

 

Procedeu-se, portanto, ao caso, relatando como pano de fundo as condições 

estabelecidas pelo órgão regulador quanto às regras para o cumprimento das 

exigências de capital mínimo regulatório para cobertura das operações passivas do 

banco e da sua adequação em função dos objetivos estratégicos da instituição. 

 

Realizou-se uma avaliação quantitativa das condições de alguns dos 

principais indicadores de desempenho da instituição de forma a se observar suas 

características e condições financeiras, apesar do foco do trabalho ser exploratório e 

qualitativo. Em conjunto com o levantamento bibliográfico, auxiliou na busca pelo 

objetivo principal do trabalho, a identificação de possíveis contribuições do 

planejamento por cenários para o gerenciamento do risco de estratégia, tema 

inserido no contexto do gerenciamento de capital.  

 

1.4 Limitações 

 

Destaca-se como limitação ao qual este trabalho está sujeito a insipiência do 

tema, tanto na academia quanto no mercado, de risco de estratégia. Ainda que 

apenas na esfera financeira, esse tema começou a ser mais bem tratado após a 

crise financeira global de 2008/2009, cujas consequências foram catastróficas em 
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nível global. Dessa forma, o risco de estratégia ainda é um campo a ser explorado e 

melhor fundamentado. 
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CAPÍTULO 1 – PARADIGMAS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

1.1 Paradigmas da Administração 

 

Como forma de entender os domínios exercidos pela administração nos dias 

atuais e seus esforços para tornar as organizações cada vez mais competitivas, 

eficientes, eficazes, sustentáveis, rentáveis etc., uma contextualização deve ser 

desenvolvida, de forma que se estabeleça um direcionamento ao que se tornou a 

escola do pensamento em administração, que justifique sua estrutura existente no 

início do século XXI e o pensamento quanto ao planejamento estratégico e a técnica 

de Cenários Prospectivos.  

 

Para essa contextualização do campo da administração propõem-se duas 

visões sobre o tema com base, primeiramente, nos paradigmas históricos da 

administração, composto pelos Paradigmas Formadores (Técnico-Administrativo, 

Humanista e Comportamental e Organizacional) e Contemporâneos (Sistêmico e 

Estratégico, da Participação e Qualidade e da Reestruturação Flexível), e em 

seguida, na visão de Gareth Morgan e seu modelo paradigmático, composto pelos 

Paradigmas Humanista Radical, Estruturalista Radical, Interpretacionista e 

Funcionalista. 

 

O estudo das organizações tem se desenvolvido por meio de diversas obras, 

às quais destacam as linhas ou escolas de pensamento, seus paradigmas e 

modelos organizacionais, para a construção de um olhar sobre a realidade como 

ponto de partida para análise das organizações. Assim, para a consolidação dos 

estudos da formação do pensamento administrativo pode-se analisar diversos 

paradigmas e seus contextos históricos. 

 

Dessa forma, para colaborar com o objetivo principal desta pesquisa, que é 

de identificar as possíveis contribuições da técnica de Planejamento por Cenários 

para um efetivo gerenciamento de Risco de Estratégia pelos Bancos, exigido 

recentemente pelo Bacen, e como isso ocorreria, busca-se inicialmente identificar 

confrontos, marcos e diferenças em relação às várias teorias organizacionais, ou 

paradigmas organizacionais, e destacam-se as ideias representativas de algumas 
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delas, para um melhor entendimento acerca do contexto no qual se inserem. Assim, 

propõem-se a investigar qual linha conduz essas escolas de pensamento em 

administração, quais os pressupostos que sustentam seus estudos e a contribuição 

de cada uma para a construção de uma visão contemporânea sobre a atual 

realidade, uma vez que se faz necessário diversos olhares para a realização dessa 

tarefa, corroborando com a visão de Astley e Van de Ven (2007), que apresentam 

em seu discurso que necessitamos da ótica oferecida por alguns paradigmas, ou 

escolas do pensamento em administração, de forma a estabelecer uma melhor 

percepção acerca da realidade organizacional. 

 

Para Kuhn (1998), paradigma é um conjunto de crenças compartilhadas por 

cientistas, uma espécie de acordo sobre como os problemas de determinado campo 

de conhecimento devem ser compreendidos. É um conjunto de pressuposições 

acerca de uma dada realidade, em determinado período de tempo, que direciona o 

comportamento dos cientistas, suas  atitudes e suas decisões. É uma tentativa, 

portanto, de encaixar a realidade de determinado período nestes modelos, a fim de 

tentar podê-la explicar. Godoi et al. (2006) concordam com Kuhn ao indicarem 

paradigma como uma teoria ampliada, suportada por valores e regras, analogias, 

modelos, conceitos e leis, pois de certa forma refletem a realidade de determinado 

contexto histórico. 

 

Dessa forma, o que se observou na história da Administração foi uma 

constante substituição de paradigmas, ocasionadas pela evolução da tecnologia 

produtiva e do pensamento lógico, desde os paradigmas formadores até os 

contemporâneos, onde cada paradigma, de uma forma ou outra, com maior ou 

menor grau de contribuição, mesmo quando substituído por outro que melhor 

representava a nova realidade percebida, deixou um legado, muitas vezes 

incorporado pelo novo paradigma adotado. 

 

O paradigma Técnico-Administrativo tem como suas maiores expressões o 

Taylorismo, o Fordismo e o Fayolismo, que suportados pela burocracia de Max 

Weber e pelo racionalismo científico, além de todo o contexto econômico, social e 

político vivido no início do século XX, se fortaleceu, estabelecendo-se como 

paradigma predominante, perdurando por quase todo o século como pensamento 
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dominante nas organizações. A racionalidade é fundamental para o pensamento 

administrativo, quanto aos aspectos financeiros e econômicos, pois é pela forma 

mais eficiente no uso dos recursos que se consegue a maximização dos resultados 

empresariais, portanto tornam-se importantes os meios de produção, sistemas de 

controle, metas e objetivos, eficiência e produtividade. Neste paradigma, a dimensão 

objetiva, composta pelos elementos técnicos, administrativos e econômicos, é mais 

importante que a dimensão subjetiva, composto pelas pessoas. Do ponto de vista de 

Morgan, que estabeleceu algumas metáforas pelas quais pode-se perceber alguns 

aspectos da realidade das organizações, a metáfora da Máquina se enquadra em 

função da concepção tayloriana do homem econômico e do conceito weberiano do 

burocrata sem rosto.   

 

A Escola das Relações Humanas, ou paradigma Humanista e 

Comportamental, que tem como um dos principais expoentes George Elton Mayo, 

cujo trabalho, dentre outras observações, destacou que funcionários tratados com 

mais “humanidade” apresentavam melhor desempenho e produtividade. Suas 

pesquisas, assim como de outros importantes pensadores dessa escola, como 

Follet, McGregor, Maslow e Herzberg, trouxeram novas questões acerca do 

processo organizacional, dominado até então pelo pensamento técnico-

administrativo e seus enfoques técnico-científico e administrativo-burocrático, como 

as dimensões psicológicas, grupais, sociais e de organização informal, na busca por 

um melhor entendimento de uma nova realidade que se apresentava, cujos 

comportamentos, atitudes, formas de relacionamento no trabalho, motivação e 

liderança passariam também a ter importância no contexto organizacional, assim 

como os aspectos financeiros e econômicos. Travou com o paradigma Técnico-

administrativo, por volta da década de 1940, uma batalha pela hegemonia na Teoria 

da Administração. 

 

O paradigma Organizacional foi formatado sob o conceito de organização, no 

qual um sentido simples caracteriza o seu entendimento, conjunto de pessoas 

reunidas em busca de um propósito coletivo, de modo que, o objetivo coletivo, passa 

a ser mais importante que o objetivo individual. Progredindo em relação aos 

paradigmas anteriores, abraça as principais características de seus antecessores, 

pois não perde a busca pelos objetivos organizacionais, hierarquias, controle, e 
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somam-se a eles aspectos relacionados às recompensas financeiras e sociais (e um 

pouco mais humanistas). Passa a considerar questões formais e informais, além de 

burocráticas e humanistas em seus estudos sobre o poder e a organização no 

contexto social, econômico e político. Sob o olhar de Morgan (2007), quanto a este 

paradigma, a forte ligação com a teoria contemporânea das organizações, traz a 

metáfora do Organismo como a que melhor se coaduna com a abordagem de 

sistemas abertos, onde é estreita a relação entre organização e ambiente.  

 

O avanço da sociedade moderna tornou os mercados ainda mais complexos, 

exigindo novos modelos de percepção da realidade e novas soluções aos problemas 

que se apresentavam às empresas, que os paradigmas formadores do pensamento 

em Administração, em tese, até então não mais forneciam. Passou-se aos 

paradigmas contemporâneos, como o Sistêmico e Estratégico, Qualidade e da 

Participação e da Reestruturação Flexível. Apresenta-se uma ruptura quanto à 

percepção dos paradigmas anteriores que observavam as organizações como 

sistemas fechados, passando a percebê-las como sistemas abertos, onde a 

interação com o ambiente passou a se fazer presente. 

 

Composta por Bertalanffy (1901-1972), a teoria geral dos sistemas define, de 

forma ampla, que a interação entre as partes forma um todo organizado. As 

organizações passaram a ser percebidas como subsistemas que por meio de 

processos e informações desenvolvem produtos e serviços, revendo os conceitos de 

eficiência e eficácia de forma mais equilibrada com o ambiente externo à 

organização. O Paradigma sistêmico observa que a organização deve ter 

capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças econômicas, políticas e sociais 

ocorridas em seu ambiente.   

 

O paradigma Estratégico forneceu elementos para um programa concreto de 

ação e gestão adequado ao contexto em mudança (período pós-segunda guerra), de 

forma que apresentou maior utilidade prática para a administração, procurando 

estabelecer estratégias e programas que traziam resultados empresariais e sociais. 

Foi responsável por um capítulo importante da gestão, o da administração 

estratégica. Estabeleceu a análise interna com identificação de pontos fortes e 

fracos da empresa, para melhor aproveitamento das oportunidades identificadas ou 
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redução dos riscos percebidos em função do ambiente (Matriz SWOT). Estudiosos 

importantes como Ansoff, Tofler, Porter e Mintzberg fazem parte do grupo que 

contribuiu significativamente para tornar este um dos importantes paradigmas 

contemporâneos. 

 

Os paradigmas de Qualidade e da Participação também se desenvolveram, 

assim como o Estratégico, no período pós-segunda guerra. No ocidente ganhou 

força o paradigma Participativo, em função do pensamento político e administrativo 

estabelecido no momento, com movimentos sociais para que os trabalhadores 

tivessem participação ativa nas organizações e não apenas serem burocratas, como 

na visão de Tragtenberg e Prestes Motta quanto à burocracia, descrito por Faria e 

Meneghetti (2011), que tem como finalidade política a instituição de um aparelho de 

dominação com base em uma racionalidade que separa os que pensam dos que 

executam, consequência elementar da divisão técnica e social do trabalho. 

 

O paradigma de Qualidade desenvolve-se no oriente de forma mais 

representativa que em outra parte do globo, onde o modelo japonês é o mais 

influente, tendo como seu maior expoente o toyotismo. Como reflexo para as 

organizações japonesas, principalmente as automobilísticas, o que se observou foi 

um enorme salto de qualidade em seus produtos a ponto de abraçarem o mercado 

norte-americano e se tornarem os principais vendedores neste mercado competitivo. 

As empresas americanas subestimaram as japonesas, pois estas eram vistas como 

de má qualidade, mas em pouco tempo esse cenário mudou, e ocorreu uma 

invasão, a partir da década de 1980, de produtos de ótima qualidade provenientes 

do País do Sol Nascente. 

 

O paradigma da Reestruturação Flexível apresentou diversas expressões 

que, em boa medida, esclarecem as dimensões das mudanças propostas. 

Expressões como, “organização flexível”, “reengenharia”, “reestruturação 

organizacional”, “terceirização”, dentre outras, indicam que a alta gerência se tornou 

reestruturadora de processos e estruturas. Um movimento interessante e 

característico desse paradigma foi a mudança do eixo de negócios nos EUA, de 

Detroit, cidade sede das grandes montadoras de automóveis americanas, que 
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representam o antigo capitalismo, para o Vale do Silício, local onde se concentram 

as empresas de tecnologia da informação, que representam o novo capitalismo. 

 

Percebe-se a substituição e transformação de paradigmas de acordo com a 

evolução histórica dos paradigmas formadores do pensamento em Administração, 

que transpassa pelo paradigma Técnico-Administrativo (meios de produção, 

sistemas de controle, metas e objetivos, eficiência e produtividade), Humanista e 

Comportamental (comportamentos, atitudes, formas de relacionamento no trabalho, 

motivação e liderança) e Organizacional (estudo sobre o poder e a organização no 

contexto social, econômico e político). O mesmo quanto ao avanço histórico dos 

paradigmas contemporâneos do pensamento em Administração, que passa pelos 

paradigmas Sistêmico e Estratégico (fundamentado pelas teorias de sistemas, pela 

Administração Estratégica e abordagem sociotécnica), Qualidade e da Participação 

(modelo japonês de administração, qualidade total, do modelo participativo, entre 

outros) e da Reestruturação Flexível (reestruturação produtiva – baseada no modelo 

japonês – busca da flexibilidade com produtividade).  

 

Cabe, portanto, no conceito de paradigma, que se trata de uma referência 

acerca de condutas que inclui as atividades de planejamento, organização, 

execução e controle, as técnicas e os procedimentos aceitos e adotados pelas 

empresas em um determinado período de tempo, conforme Nogueira (2007), que o 

paradigma vigente pode criar barreiras para o desenvolvimento de novos 

paradigmas, ou novas teorias, em função da dominância de determinado grupo, a 

fim de perpetuarem-se no poder, servindo para a manutenção do status quo vigente, 

podendo ocasionar um engessamento do pensamento.  

 

Tomando essa ideia como princípio e para uma melhor compreensão das 

relações pressupostas nesta pesquisa, percebe-se que do ponto de vista dos 

paradigmas formadores e contemporâneos da administração há uma 

preponderância do paradigma Sistêmico e Estratégico, mais precisamente o 

paradigma Estratégico, pois foca-se no controle do trabalho e sobre a empresa para 

a maximização dos resultados econômicos. O pressuposto da identidade de 

interesses entre empresa e empregado reforça o ideal da administração, que é a 

eliminação do conflito entre capital e trabalho e o aumento da eficiência e dos lucros 
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da organização, além de adotar a noção de sistema de informações, em constante 

interação com o ambiente de mercado, com entrada, saída, processamento e 

avaliação (ou feedback), e introduz a problemática estratégica, ou seja, dos 

parâmetros para administrar a empresa no futuro, conforme Nogueira (2007).  

 

Porém, existe a percepção que outros paradigmas contribuem para a 

formação do arcabouço teórico do tema “estratégia”, na qual dialogam em um 

contexto organizacional, de forma a reforçar a perspectiva complementar que foi 

mencionada anteriormente a respeito da necessidade de não apenas uma escola, 

mas algumas, para sustentar a realidade.  

 

Dependendo do nível de análise exigido, e de modo mais detalhista, observa-

se que praticamente todos os paradigmas, de uma forma ou outra, participam e 

colaboram nessa interação. Porém, em uma análise menos profunda, pode-se 

mencionar os paradigmas Técnico-Administrativo e Organizacional, sendo que o 

primeiro resgata os aspectos práticos e racionais que lhe são característicos, e 

importantes aos processos de planejamento estratégico, e o segundo em função da 

submissão das vontades pessoais em detrimento às metas corporativas. Pode-se 

ainda destacar a Escola das Relações Humanas, que relata maior produtividade dos 

colaboradores em função de respeito por parte da organização e do paradigma da 

Participação e da Qualidade, quanto ao envolvimento e participação efetiva deles no 

processo de planejamento estratégico. 
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Técnico-

Administrativo

Suportado pela burocracia de Max Weber e pelo racionalismo científico, foi o paradigma 

dominante no século XX. A dimensão objetiva, composta pelos elementos técnicos, 

administrativos e econômicos, é mais importante que a dimensão subjetiva, composto pelas 

pessoas. Teve suas maiores expressões no Taylorismo, Fordismo e Fayolismo.

Humanista e 

Comportamental

Contribuiu com novas questões acerca do processo organizacional como as dimensões 

psicológicas, grupais, sociais e de organização informal, onde aspectos como 

comportamentos, atitudes, formas de relacionamento no trabalho, motivação e liderança 

passaram a ter mais importância. Teve como expoentes: Mayo, Follet, McGregor, Maslow e 

Herzberg, dentre outros.

Organizacional

Formatado sob o conceito de organização, no qual um sentido simples caracteriza o seu 

entendimento, conjunto de pessoas reunidas em busca de um propósito coletivo, de modo 

que, o objetivo coletivo, passa a ser mais importante que o objetivo individual. Abraça as 

principais características de seus antecessores, como a busca pelos objetivos organizacionais, 

hierarquias, controle, recompensas financeiras e sociais.

Sistêmico e 

Estratégico

Paradigma sistêmico observa que a organização deve ter capacidade de adaptar-se 

rapidamente às mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas em seu ambiente e o 

Paradigma estratégico estabeleceu a análise interna nas empresas, para melhor 

aproveitamento das oportunidades ou redução dos riscos percebidos no ambiente, 

apresentando estratégias e programas de ação para obtenção de melhores resultados.

Participação e 

Qualidade

O paradigma Participativo, representativo no ocidente, ganhou força em função do 

pensamento político e administrativo estabelecido no pós-segunda guerra, com movimentos 

sociais e trabalhadores com participação ativa nas organizações. Com o paradigma da 

Qualidade, mais representativo no oriente, com o modelo japonês sendo o mais influente, 

observou-se um enorme salto de qualidade na produção.

Reestruturação 

Flexível

Diversas expressões representam bem as dimensões das mudanças propostas, como 

"organização flexível”, “reengenharia”, “reestruturação organizacional”, “terceirização”, 

dentre outras, indicando que a alta gerência se tornou reestruturadora de processos e 

estruturas.

Paradigmas da 

Administração

Paradigmas 

Formadores

Paradigmas 

Contemporâneos

                         Quadro 1:  Paradigmas da Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autoria própria 

 

1.2 Modelo Paradigmático de Morgan 

 

No trabalho desenvolvido por Morgan (2007), a respeito de um modelo de 

categorização dos campos paradigmáticos em Administração, apresenta-se a ideia 

de que se pode observar a mesma realidade por diferentes prismas ou pontos de 

vista, ou seja, ele indica que a mesma realidade pode ser vista por diversos ângulos, 

partindo de paradigmas diferentes. Nesse modelo, são destacados quatro 

paradigmas principais, ou quatro visões de mundo, os quais abraçam determinadas 

características ou um conjunto de pressuposições metateóricas sobre (i) a natureza 

da ciência, em suas dimensões subjetiva e objetiva, e a (ii) natureza da sociedade, 

em suas dimensões da mudança por regulação ou por via radical. São os 

paradigmas humanista radical, estruturalista radical, interpretacionista e 

funcionalista. 

 

Morgan (2007) destaca a necessidade que os seres humanos apresentam em 

metaforizar, formular concepções sobre o mundo, ou seja, criar símbolos que 
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possam representar sua realidade no sentido de concretizá-lo, dar-lhe uma forma. 

Os humanos estruturam seu mundo de forma a ele fazer sentido para si e esse 

esforço, de dar sentido às coisas, pode ser realizado pela linguagem, pela arte, pela 

ciência ou por mitos. De qualquer forma, esses símbolos não devem ser 

considerados a realidade, mas sim uma representação dessa realidade, ou mesmo, 

ferramentas capazes de captar e lidar com uma parte da realidade. Chanlat (2000) 

complementa a questão do simbolismo indicando o quanto é árdua a tarefa de 

transitar sobre o simbolismo no universo simbólico.  

 

Burrell (1999) destaca que o entendimento por metáforas, na teoria das 

organizações, deu-se com o trabalho de Morgan a partir de 1988, no livro Imagens 

da Organização, e que ele buscou mover a teoria das organizações em um sentido 

mais pluralista. Morgan (2007) aponta que a metáfora exerce o papel de forma 

básica de simbolismo, além de sua importância no uso da linguagem, no 

desenvolvimento cognitivo e na maneira como os seres humanos formam suas 

concepções de realidade, sendo por meio dela que os cientistas escolhem, implícita 

ou explicitamente, como desenvolver seus modelos de análise. A metáfora gera uma 

imagem para o estudo de um objeto, imagem essa cujas características são 

procuradas no objeto de investigação. Ainda conforme Morgan (2007), “grande parte 

da atividade de resolução de quebra-cabeças da ciência normal é desse tipo, os 

cientistas tentam examinar, operacionalizar e mensurar as implicações minuciosas 

dos insights metafóricos sobre o qual suas pesquisas implícitas ou explícitas se 

baseiam”.  

 

De forma a ilustrar o entendimento acerca desse modelo, realiza-se uma 

explanação sobre eles, quanto às suas concepções filosóficas, sem a pretensão de 

se esgotar o entendimento a respeito da composição teórica de cada um, mas 

somente como forma de retomar as ideias centrais desses paradigmas, e algumas 

de suas metáforas, que compõem esse modelo. 
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Figura 1 - Paradigmas, metáforas e escolas relacionadas de análise 

organizacional. 

 

Fonte: Morgan (2007) 

 

Conforme Morgan (2005), o paradigma funcionalista se baseia na 

pressuposição de que a sociedade tem existência concreta e real e um caráter 

sistêmico orientado para produzir um estado de coisas ordenado e regulado. O 

comportamento está vinculado a um mundo real de relacionamentos sociais 

concretos e tangíveis. Acredita-se em uma ciência social objetiva e isenta de 

conotações de valor e sua perspectiva funcionalista é fundamentalmente reguladora 

e prática.  

 

Vinculam-se a esse paradigma as metáforas da Máquina, do Organismo, da 

Ecologia populacional, do Sistema cibernético, do Sistema frouxamente acoplado, 

do Sistema político, do Teatro e da Cultura. O paradigma funcionalista, 

principalmente quanto às metáforas de Máquina (engrenagens, ordem, isento de 

sentimentos) e Organismo (sistemas), apresentado por Morgan e Burrell dialogam, 

de certa forma, com o positivismo de Comte (1798-1857) na medida em que esse 

vincula seu discurso sobre Ciência Social quanto à necessidade de precisão da 

ciência, da busca pela ordem e da sua necessidade de utilidade e elimina todo o 
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aspecto “humano” ou vínculos com classes sociais, valores morais, sentimentos, etc. 

Características observadas em Weber e Durkheim, entre outros, também podem ser 

percebidas neste paradigma. 

 

O paradigma funcionalista, com características semelhantes ao Paradigma 

Clássico Formador Técnico-Administrativo, e assim como ele, acaba por ter como 

suporte a burocracia de Weber e o racionalismo científico, que é fundamental para o 

pensamento administrativo quanto aos aspectos financeiros e econômicos, com a 

perspectiva da eficiência no uso dos recursos e a maximização dos resultados. Pela 

visão de Morgan (2007) o paradigma funcionalista estabelece-se como paradigma 

predominante nas organizações.  

 

A metáfora da Máquina se enquadra com a concepção tayloriana do homem 

econômico e do conceito weberiano do burocrata sem rosto. A metáfora do 

Organismo também possui forte ligação com o paradigma funcionalista e é o que 

melhor se coaduna com a abordagem de sistemas abertos, onde é estreita a relação 

entre organização e ambiente, composta por Bertalanffy e tendo como expoentes 

Parsons e Luhmann, e com a Teoria da Complexidade, que tem como principal 

expoente Edgar Morin, que recomenda a necessidade de uso da estratégia para se 

lidar com sistemas complexos, conforme indica Vico Mañas (2013). Churchman 

(1972) indica a administração do sistema como um dos cinco aspectos que devem 

estar presentes na forma de se pensar um sistema. Completam sua a lista (i) os 

objetivos e os controles de desempenho do sistema, (ii) o ambiente, (iii) os recursos 

e (iv) seus componentes. 

 

As demais metáforas que compõem o paradigma funcionalista 

compartilham diversos elementos descritos acima, porém apresentam características 

próprias, conforme detalha Morgan (2007) e complementam a visão, por meio de 

outros ângulos de visão, que se pode realizar das organizações. Porém, ainda sim, 

podem sustentar teorizações baseadas em pressuposições de realidade da vida 

organizacional. A metáfora de organizações como cultura, representa os aspectos 

simbólicos quanto ao modo de “vida” das organizações, de forma que seu conjunto 

de hábitos, costumes, linguagem, rituais, histórias e mitos reflete a cultura da 

empresa. A metáfora do sistema político apresenta a normalidade das pessoas 
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formarem grupos, por afinidades ou interesses, da geração de conflitos e do papel 

do poder nas organizações. A metáfora de organizações como sistema cibernético 

passou a ser mais utilizada como uma técnica para melhorar os sistemas de controle 

organizacional, pois estimula os teóricos a observarem a organização como padrões 

de informação e com capacidades de aprendizagem e de rede de comunicação. A 

metáfora de frouxamente acoplado opõe-se à metáfora da máquina e do 

organismo onde os sistemas são precisos, eficientes e bem coordenados, propondo 

mudança constante, equilíbrio dinâmico, auto-organização, etc. A metáfora do teatro 

aponta os participantes das organizações exercendo papéis e se engajando em 

performances oficiais e não oficiais. A metáfora da ecologia populacional revela a 

importância das organizações focarem na competição e na seleção das populações 

e não em sua adaptação ao ambiente. 

 

Quanto ao paradigma interpretacionista ou interpretativista, Morgan (2007) 

pressupõe um mundo social em que a situação ontológica é duvidosa, ou seja, não 

se pode ter certeza do que é real (o que se passa por realidade social não existe em 

sentido concreto), pois é produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos 

indivíduos. Este pensamento está alinhado, em certa medida, com Morin (2005) 

quanto à sua percepção de que “estamos condenados ao pensamento incerto, a um 

pensamento transpassado de furos, a um pensamento que não tem nenhum 

fundamento absoluto de certeza”. Alinha-se também ao que descrevem Daft e Weick 

(2005) quanto à necessidade das organizações em realizar interpretações acerca do 

ambiente ao qual estão inseridas de forma a criar sentido aos eventos que 

circundam. A esse paradigma observam-se as metáforas de Texto, da Realização e 

Produção de sentido e dos Jogos de linguagem.  

 

O paradigma interpretacionista ou interpretativista abarca, segundo 

Morgan (2007), uma concepção que pressupõe um mundo social cuja certeza e a 

realidade social não existem em sentido concreto, que sua situação ontológica é 

duvidosa, pois é produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos participantes 

do sistema. Daft e Weick (2005) resgatam o jogo das vinte perguntas, na qual de um 

grupo de pessoas em uma sala, uma sai enquanto as demais que permaneceram, 

escolhem (ou fingem escolher) uma palavra, para que a pessoa que saiu, ao 

retornar, possa por meio de vinte perguntas tentar obter a resposta correta. Ocorre 
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que ao não ser escolhida nenhuma palavra, a pessoa que busca a resposta, 

gradualmente ao realizar as perguntas na esperança de encontrar uma resposta pré-

determinada, na realidade a está construindo passo-a-passo. A metáfora de texto 

observa que os teóricos das organizações deveriam utilizar métodos hermenêuticos 

de análise como forma de decifrar sua natureza e seu significado, e que uma vez 

produzido o texto ele esteja apto a ser interpretado.  

 

Segundo Morgan (2007), a metáfora da realização, proposta por Garfinkel, e 

a da produção de sentido por Weick, apresentam duas abordagens interpretativas 

para os estudos das organizações, sendo a primeira relativa a situações que as 

pessoas realizam e sustentam situações sociais inteligíveis para si e para as outras 

pessoas, e a segunda que enfatiza o modo como as pessoas representam a 

realidade por meio de racionalizações pós-eventos sobre o que aconteceu. A 

metáfora dos jogos de linguagem, com base nas teorias de Wittgenstein, apresenta 

a atividade organizacional como sendo apenas mais que um jogo de palavras, 

pensamentos e ações.  

 

O humanista radical apresenta semelhança quanto à visão interpretativista no 

que diz respeito à realidade social ser construída em função das percepções dos 

agentes participantes (produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos 

indivíduos), porém esse paradigma entende que os conceitos apreendidos pelas 

pessoas e instituições estabelecem limites à liberdade humana, funcionando como 

dominação ideológica. O pensamento de Habermas conversa com esse paradigma, 

pois ele se apresenta como crítico em relação ao tecnicismo e ao cientificismo que 

reduz o conhecimento humano ao domínio da técnica e modelo das ciências 

empíricas, de forma a limitar o pensamento humano ao conhecimento objetivo e 

prático. Adorno é outro expoente pensador que dialoga com o humanismo radical. A 

Prisão psíquica é a metáfora vinculada a esse paradigma.  

  

O Paradigma humanista radical enfatiza que a realidade social é construída e 

mantida com uma postura de avaliação mais crítica, funcionando, de certa forma, 

como uma dominação ideológica, com algum nível de coerção e de não 

consentimento.  A metáfora de prisões psíquicas de Morgan (2007) indica a 
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condição de controladores das organizações exercerem uma dominação ideológica, 

política e econômica de seus membros.  

 

No paradigma estruturalista radical abraça-se a ideia de que a sociedade é 

dominadora, assim como no paradigma humanista radical, porém vinculada a uma 

concepção materialista do mundo social. Difere dela quanto às suas concepções por 

estruturas reais, concretas, avaliando a realidade como algo que existe por si só. 

Tem em Marx sua influência dominante e apresenta as metáforas de Instrumento de 

dominação, Fragmentação e Catástrofe como representativas deste paradigma. 

 

O Paradigma estruturalista radical apresenta a teoria de mudança radical 

das organizações, a partir de uma perspectiva objetivista, com base na dominação, 

fragmentação e catástrofe, cujas fontes são as teorias de Weber, Marx e Michels. 

Tem como parâmetro a concepção materialista do mundo social, vinculada por 

estruturas concretas e reais, cujas contradições explicam, em certa medida, a 

presença de confrontos sociais tão frequentes nas organizações e na sociedade, 

conforme Morgan (2007).  

 

A metáfora de instrumento de dominação possibilita entender como a 

estrutura de poder interno das organizações se liga às estruturas de poder da 

sociedade e considera o aspecto da burocracia ser uma “jaula de ferro” na 

concepção de Weber. A metáfora da fragmentação contraria a condição 

funcionalista da organização de ser unificada e buscar adaptar-se e sobreviver, pois 

apresenta como as organizações podem se fragmentar e desaparecer. A metáfora 

da catástrofe é apresentada em duas concepções um pouco distintas, sendo as 

duas relevantes para os estudos organizacionais, uma baseada em teorias de Marx 

e outra em teorias de Thorn. 

 

Ao todo são apresentadas quinze metáforas, que compõem os quatro 

paradigmas apresentados por Morgan (2007), conforme Figura 1. No Paradigma 

Funcionalista, apresentam-se as metáforas (1) Máquina, (2) Organismo, (3) Ecologia 

populacional, (4) Sistema cibernético, (5) Sistema frouxamente acoplado, (6) 

Sistema político, (7) Teatro e (8) Cultura. No Paradigma Interpretativista existem as 

metáforas (9) Texto, (10) Realização e Produção de sentido (são duas metáforas, 
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mas considera-se apenas uma, seguindo Morgan) e (11) Jogos de linguagem. No 

Paradigma Estruturalista Radical, as metáforas são (12) Instrumento de dominação, 

(13) Fragmentação e (14) Catástrofe. O Paradigma Humanista radical apresenta 

uma única metáfora, a (15) Prisão psíquica. Observa-se a predominância das 

metáforas instaladas no paradigma funcionalista, corroborando com a dominância 

desse paradigma nas teorias organizacionais.  

 

Conforme destaca Morgan (2007), a ortodoxia na teoria das organizações se 

desenvolveu com base em metáforas que refletem os pressupostos do paradigma 

funcionalista, e que raras vezes são explicitados e apreciados pelos teóricos, ou 

seja, sua teorização se deu em bases não questionadas. Dessa forma, fica claro que 

a estrutura da teoria das organizações está apoiada em seus alicerces e que os 

paradigmas interpretativista, humanista radical e estruturalista entram em choque 

com ele ao apresentar metáforas contraditórias às leis que foram estabelecidas em 

seu âmbito, porém Burrell (1999) indica que o paradigma dominante normalmente 

tem capacidades de traduzir e transformar conceitos trazidos por paradigmas não 

dominantes incorporando-os aos seus, de forma que seria uma questão de tempo 

para que os paradigmas não dominantes fossem absorvidos pelo dominante.   

 

De qualquer forma, esse choque dos paradigmas não dominantes com o 

paradigma funcionalista, desafia-o de maneira fundamental, gerando formas 

alternativas para a análise e entendimento das organizações, muitas vezes 

contrariando a ortodoxia estabelecida e colaborando com uma percepção 

organizacional mais abrangente e, talvez, mais aproximada do que possa ser a 

“verdadeira realidade”. 

 

A principal contribuição oferecida pelo trabalho desenvolvido por Morgan é a 

de repensar a própria natureza do objeto do qual trata a teoria ortodoxa das 

organizações, pois diferentes pontos de vista fornecem uma percepção mais 

abrangente de mundo, às quais as metáforas evidenciam por meio de suas 

diferentes lentes.  

 

Dessa forma, a busca pela eficiência, discurso que pode variar de intensidade 

de organização para organização, mas que invariavelmente tem presença constante 
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em qualquer organização empresarial presente no mundo capitalista, pois reflete 

diretamente em sua capacidade de sobrevivência, além da remuneração do 

acionista, trás características que sustenta, em uma breve análise, o relacionamento 

entre diversos paradigmas organizacionais. Com base no trabalho de Morgan, e sob 

seu ponto de vista, dos paradigmas que compõem seu quadro teórico ou modelo de 

categorização dos campos paradigmáticos em Administração (humanista radical, 

estruturalista radical, interpretacionista e funcionalista), pode-se entender que o 

funcionalista dialoga de forma mais direta com o tema abordado nesse trabalho, em 

um grau menor, o estruturalista radical. O funcionalismo por ser orientado para a 

busca de regulação e ordem, da eficiência, da prática e por certo grau de 

adaptabilidade; o estruturalismo radical por seu caráter dominador, pelo controle do 

trabalho e por ser vinculado a uma concepção materialista do mundo social. 
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CAPÍTULO 2 – GESTÃO DA ESTRATÉGIA 

 

2.1 Gestão da Estratégia 

 

Diversas descrições acerca de estratégia são apresentadas por muitos 

pesquisadores e, assim como mencionado por Mintzberg et al. (2006), não há uma 

definição universalmente aceita, além do fato de o termo ser utilizado de modo 

distinto no meio acadêmico e empresarial. Johnson et al. (2007) destacam estratégia 

como “a direção e o escopo de uma organização no longo prazo, que obtém 

vantagem em um ambiente em mudança através de sua configuração de recursos e 

competências com o objetivo de atender às expectativas dos stakeholders”.  

 

Porter (2004) expõe a estratégia relacionada a questões de competitividade e 

posicionamento, cuja descrição é a criação de uma posição exclusiva e valiosa, que 

envolve um conjunto diferenciado de atividades, de forma que seu posicionamento 

estratégico se baseie em escolhas de atividades diferentes de seus concorrentes. 

Kluyvert e Pearce (2007) mencionam a dificuldade de, em uma única frase, resumir 

estratégia, porém, citam o fato de que algumas dimensões são consenso em seu 

conteúdo, como escolhas sobre quais setores participar, posicionamento da 

empresa de forma a obter vantagem competitiva, formas de alocar recursos, entre 

outros.  

 

Ao acompanhar o pensamento destes últimos autores, apesar da variação 

nas descrições, observa-se no ambiente corporativo, via de regra, consenso quanto 

às características ou à abrangência do termo, que abarca questões relacionadas, 

por exemplo, ao direcionamento de longo prazo, atingimento dos objetivos 

empresariais, obtenção de vantagens competitivas, adequação ao ambiente 

organizacional, entre outros. 

 

Se há consenso de que existem diversas descrições acerca de estratégia, 

pode-se indicar que há descrições sobre estratégia que se complementam, 

justamente pelo fato de não haver uma que seja considerada definitiva. Para Certo 

(2005), estratégia “[...] é a maneira como a empresa percebe o mundo, gerando 

comprometimento com atitudes e respostas para determinadas situações.” Para 
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Porter apud Certo (2005), “[...] ela é o elo entre a organização e o ambiente, isto é, 

entre o contexto organizacional interno e externo [...]”, indicando estratégia como a 

adaptação da empresa ao ambiente. 

 

Assim como a observação acima quanto à estratégia é destacada, o mesmo 

fenômeno é percebido em relação ao Planejamento Estratégico, ou seja, variação 

em suas definições por parte de diversos autores. Segundo Certo (2005), é a 

maneira como a empresa percebe o meio ambiente, gerando comprometimento com 

atitudes e respostas para determinadas situações. Já Heijden (2004) argumenta que 

os processos intelectuais desenvolvidos na gestão de organizações para o 

desenvolvimento de suas estratégias estão ligados à necessidade de vincular a 

própria ideia do negócio com os cenários futuros que ele pode propiciar, ou seja, não 

apenas preocupar-se com o elo entre empresa e ambiente atual, mas também entre 

a empresa e o possível ambiente (ou cenário) futuro, de forma a desenvolver ajustes 

quanto à sua capacidade (competências distintivas) e portfólio (áreas de negócios). 

Ansoff (1981) indica que o planejamento estratégico é definido como a análise 

racional das oportunidades oferecidas pelo ambiente, das potencialidades e 

fraquezas apresentadas pelas empresas e pela definição das estratégias visando os 

objetivos da empresa.  

 

A organização de um processo produtivo de forma eficaz e eficiente de uma 

instituição tem como objetivo proporcionar aos seus investidores, e à sociedade, os 

melhores resultados possíveis. Pode-se considerar planejamento estratégico a 

busca por um processo produtivo eficaz e eficiente, tendo esse processo sucesso ou 

não nessa busca, seja esse processo realizado ou não de forma consciente. 

Mintzberg et al. (2010) indicam que o planejamento estratégico seja proposto a fim 

de “que as organizações coordenem e controlem suas atividades, considerem o 

futuro e atuem racionalmente”. É percebido, e a maioria dos autores concorda, que o 

nível de complexidade do mercado e, da sociedade, é maior que há algumas 

décadas.  

 

Conforme Almeida (2003), Planejamento Estratégico trata-se de uma técnica 

administrativa cuja funcionalidade é ordenar ideias de pessoas no intuito de se criar 

uma visão do caminho a ser seguido pela Organização, ou seja, a Estratégia, e por 
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consequência, sejam organizadas ações, ou a implementação do Plano Estratégico, 

de forma a se seguir o caminho pretendido, com menores esforços e desperdício.  

 

Almeida (2003) destaca ainda a importância de que no estabelecimento da 

Estratégia, ou no processo de desenvolvimento do Plano Estratégico, de forma a 

orientar a sua realização, quatro atividades sejam realizadas, independente da 

ordem: (i) Análise dos aspectos internos, cuja importância está em conscientizar a 

Organização acerca de seus pontos fortes e fracos, buscando maximizar sua 

eficiência, (ii) a Análise do Ambiente, atividade mais complexa e importante do 

Planejamento Estratégico, pois onde identificasse as oportunidades e ameaças às 

quais a Organização pode incorrer na busca pela sua eficácia, (iii) a Comparação da 

orientação com o Campo de atuação, onde se identifica a coerência entre o que a 

empresa se propõe a realizar e o que de fato está realizando, ou seja, o alinhamento 

da missão ou vocação com o que se está fazendo e (iv) o Estabelecimento da 

estratégia vigente, onde é necessário que se conheça a estratégia atual de forma 

que não sejam trazidos prejuízos  ao que já está sendo desenvolvido. 

 

Zacarelli (1995) faz um contraponto em relação a algumas posições 

destacadas em relação ao Planejamento Estratégico quando atesta que está 

ultrapassado e foi substituído pela Moderna Estratégia. Não faz críticas à 

ferramenta, mas apresenta, sob seu ponto de vista, que houve avanços na área que 

a tornou obsoleta, mas que tais avanços foram obtidos com a sustentação oferecida 

pelo Planejamento Estratégico.  

 

Ghemawat (2007) apresenta Estratégia como um termo de origem grega, da 

área militar, derivada da palavra strategos que servia para designar o comandante-

chefe. A terminologia no contexto comercial começou a ser utilizada em meados da 

2ª. Revolução Industrial nos Estados Unidos, que se iniciou na segunda metade do 

século XIX, com a formação dos mercados de massa, basicamente pelo 

desenvolvimento mais acentuado do sistema ferroviário. Essa formação dos 

mercados de massa também é mencionada por Converse (2008) que relata que o 

advento da máquina a vapor e da evolução do sistema ferroviário norte americano 

ao final do século XIX gerou grande desenvolvimento no comércio. 
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Um tipo novo de empresa começava a surgir nesse período, ao final do 

século XIX e início do século XX, primeiramente nos Estados Unidos e 

posteriormente na Europa, as grandes corporações, integradas e verticalizadas, com 

grandes investimentos em manufatura, marketing e na gestão de suas hierarquias, 

conforme destaca Ghemawat (2007). Surgia com essas empresas, e por 

consequência delas, a figura dos gestores com a necessidade de um pensamento 

estratégico. Passou-se, no início do século XX a utilização da terminologia 

Estratégia de forma mais corrente, quando essas corporações passaram, de certa 

forma, a moldar as forças de mercado e influenciar o ambiente competitivo. Esse era 

o pensamento direcionador da estratégia à época, onde o gerenciamento resultava 

na responsabilidade de influenciar o ambiente econômico de forma a reduzir os 

efeitos das limitações econômicas nas ações das empresas com a perspectiva 

estratégica exclusiva de crescimento.  

 

O uso das estratégias genéricas, além da estratégia de crescimento, viria a 

ser utilizada por empresas e desenvolvida por acadêmicos, muitas décadas à frente, 

por volta do surgimento do planejamento estratégico, conforme destacam Zaccarelli 

e Fischmann (1994). Eles destacam, ainda, que diversos autores importantes 

enumeram suas estratégias genéricas em números variados, sendo que uns poucos 

ou não relatam ou o fazem de forma discreta. Algumas das estratégias genéricas 

mencionadas por Zacarrelli e Fischmann (1994) podem ser de oportunidade, 

desinvestimento, diferenciação produto-mercado, inovação, reação, despistamento, 

cooperação, entre outras. 

 

O período compreendido entre o final do século XIX e início do século XX, foi 

marcado também pelo surgimento de diversas escolas de Administração de elite nos 

Estados Unidos como a Wharton School, em 1881, e a Harvard Business School, 

em 1908, conforme destaca Ghemawat (2007) e reforça Converse (2008), que indica 

que foi observado o princípio das teorias de gestão em período compreendido ao 

final do século XIX e início do XX em função do desenvolvimento do comércio dada 

a evolução das ferrovias norte-americanas. Jenks (1960) apud Vizeu (2010) indica 

que o marco histórico do nascimento do Management é aceito e percebido pelos 

seus historiadores nesse período, quando o processo de gestão industrial se tornou 

sistemático. Na Europa essa consolidação ocorreu após os anos de 1900.  
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A utilização da terminologia de forma mais “acadêmica” seria fortalecida pela 

sua utilização por economistas renomados na primeira metade do século XX, como 

John Commons que inicialmente tratou aspectos estratégicos como fatores 

limitadores ao crescimento ou desenvolvimento das empresas como a limitação de 

certos componentes para a produção de algum bem, conforme menciona Ghemawat 

(2007) sobre Chester Barnard, que orientado pelo pensamento de Commons, 

explanou sobre o exemplo de que o potássio é estratégico à medida que se 

necessita dele para aumentar a plantação de grãos em determinada área com 

escassez desse elemento químico. 

 

Fruto do desenvolvimento robusto das grandes corporações, a gestão 

estratégica se fortaleceu em seus âmbitos, onde encontrou campo fértil para seu 

aprimoramento, pois conforme destaca Ghemawat havia a necessidade de um 

pensamento explicitamente estratégico, realizado pelo alto escalão de grandes 

corporações. A segunda metade do século XX tornou-se prolífica para a área da 

gestão estratégica, com o desenvolvimento cada vez mais acentuado da produção 

científica e com o surgimento de diversos pesquisadores que se tornariam 

representantes da fundamentação teórica do tema estratégia. A estratégia passaria 

a desempenhar um papel com mais perspectivas, além de apenas promover 

crescimento, como o desenvolvimento de ações para promover concentração em um 

único negócio, integração horizontal, integração vertical, join venture, parcerias, 

diversificação, retração ou liquidação do negócio, conforme destaca Vico Mañas 

(2013). 

 

2.2  Henry Mintzberg e suas Dez Escolas do Pensamento em Estratégia 

 

Uma forma estabelecida por Mintzberg et al. (2010) para analisar o processo 

de formulação da estratégia foi tentar obter, ou captar, a visão que os pesquisadores 

de estratégia apresentavam a respeito do processo de formulação estratégica, por 

meio da análise de uma infinidade de obras, principalmente compreendidas no 

período mais marcante do processo de desenvolvimento da Estratégia em 

Administração, a partir de meados da década de 50 do século passado.  
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Esse processo estabelecido por Mintzberg et al. (2010) identificou dez 

Escolas do Pensamento em estratégia, conforme abaixo, contextualizados em três 

agrupamentos: 

 

Quadro 2: Escolas do Pensamento em Estratégia (Formulação e 

Agrupamentos) 

ESCOLA 

FORMULAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

AGRUPAMENTOS 

Design Processo Conceitual  

Natureza Prescritiva Planejamento Processo Formal 

Posicionamento Processo Analítico 

Empreendedora Processo Visionário  

 

 

Natureza Descritiva 

Cognitiva Processo Mental 

Aprendizagem Processo Emergente 

Poder Processo de Negociação 

Cultural Processo Coletivo 

Ambiental Processo Reativo 

Configuração Processo de Transformação 

Integração (prescrição 

e integração) 

Fonte: Adaptado de Mintzberg et al. (2010) 

 

De forma simplificada pode-se descrever que as Escolas de Pensamento 

evoluíram com o passar do tempo, desenvolvendo-se principalmente com o domínio 

das escolas prescritivas entre os anos 70 e 80 (design, planejamento e 

posicionamento). No entanto, a partir dos anos 90, vê-se maior desenvolvimento 

das escolas descritivas (Empreendedora, Cognitiva, Aprendizagem, Poder, 

Cultural e Ambiental). 

 

Mintzberg et al. (2010) destacam que estratégia, além das dez escolas, 

necessita de uma variedade de definições. Dessa forma ele apresenta cinco 

descrições de estratégia, sendo que uma não anula a outra, podendo ser 

complementares, os Cinco Ps de Estratégia: (i) Estratégia como Plano, um guia, 

uma direção ou curso de ação para o futuro, (ii) Estratégia como Padrão, 

consistência de comportamento ao longo do tempo, (iii) Estratégia como Posição, 
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localização de determinados produtos em determinados mercados, (iv) Estratégia 

como Perspectiva, a maneira fundamental de uma organização fazer as coisa e (v) 

Estratégia como Pretexto, uma manobra ou artifício para iludir o concorrente.  

 

De certa forma, a percepção de Mintzberg pode ser alinhada à de Morgan 

(2007) quando este destaca em seu modelo de categorização dos campos 

paradigmáticos em Administração, a ideia de que se pode observar a mesma 

realidade por diferentes prismas ou pontos de vista, ou seja, ele indica que a mesma 

realidade pode ser vista por diversos ângulos, partindo de paradigmas diferentes. 

Talvez uma única definição sobre estratégia não consiga cobrir todo o espectro de 

pontos de vista que realizem seu completo entendimento. 

 

A Escola do Design é a visão mais influente do processo de formação da 

estratégia e descreve a Formulação da Estratégia como um processo conceitual. 

Apresenta os livros Leadership in Administration (1957) de Philip Selznick e Strategy 

and Structure (1962) de Alfred D. Chandler como seus expoentes. 

 

Indica como primordial a adaptação entre as capacidades internas das 

Organizações e as possibilidades externas observadas no ambiente, dessa forma 

seu modelo dá ênfase nas avaliações das situações externas (ameaças e 

oportunidades) e internas (forças e fraquezas). A formação da estratégia deve ser 

um processo deliberado de pensamento consciente, cuja responsabilidade na 

organização deve ser exercida pelo executivo principal. Entende que o modelo de 

formação da estratégia deve ser mantido simples e informal e as estratégias devem 

ser únicas, pois as melhores resultam de um processo de design individual, e 

explícitas para poderem ser implementadas. Considera o processo completo quando 

as estratégias parecem plenamente formuladas como perspectiva. 

 

É necessário gerenciar todas as informações relevantes para a formação da 

estratégia, ter conhecimento pleno, detalhado e íntimo da situação analisada em 

questão, o conhecimento relevante deve ser estabelecido antes que uma nova 

estratégia pretendida tenha de ser implementada e a organização precisa estar 

preparada para lidar com uma estratégia centralmente articulada.  
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Algumas críticas podem ser observadas referentes a essa escola como o 

distanciamento da avaliação de pontos fortes e pontos fracos em relação ao 

aprendizado, a inflexibilidade que pode ser promovida pela estratégia explícita e a 

separação entre formulação e implementação da estratégia seria como separar o 

pensamento da ação. 

 

A Escola do Planejamento apresenta-se semelhante à escola do Design, 

variando quanto à sua Formulação da Estratégia como um processo formal, suas 

origens remontam ao período da escola de Design e tem em Corporate Strategy 

(1965), de H. Igor Ansoff, seu livro mais influente, porém poucos estudos em 

profundidade foram conduzidos por pessoas ligadas a essa escola. 

 

Seu modelo básico de planejamento estratégico pode ser decomposto em 

etapas e listas de verificação apoiadas por técnicas, podendo apresentar estágios de 

fixação de objetivos, de auditoria externa e interna, de avaliação e operacionalização 

da estratégia, pois tem como premissas que (i) as estratégias devem resultar de um 

processo controlado e consciente, (ii) que a responsabilidade por todo o processo 

está em princípio com o executivo principal, apesar de na prática a responsabilidade 

pela execução estar com os planejadores, (iii) que as estratégias surgem prontas 

desse processo, devendo ser explicitadas para que possam ser implementadas 

através da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos 

operacionais de vários tipos. 

 

Pode-se destacar que o processo de Planejamento por Cenários ou Cenários 

Prospectivos podem ser enquadrados nesta escola do Pensamento em Estratégia.  

Mintzberg et al. (2010) destacam que houve alguns revezes na década de 

1980, devido ao “desmantelamento” e queda de credibilidade do planejamento 

estratégico, conforme apresenta os “sete pecados capitais do planejamento 

estratégico” de Wilson (1994), como: 

1. A assessoria assumiu o processo; 

2. O processo dominou a assessoria; 

3. Os sistemas de planejamento foram praticamente produzidos para não 

produzir resultados; 



34 
 

4. O planejamento se concentrava no jogo mais excitante de fusões, 

aquisições e vendas, em detrimento do desenvolvimento do negócio 

básico; 

5. Os processos de planejamento não conseguiram desenvolver opções 

estratégicas verdadeiras; 

6. O planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais 

da estratégia, e; 

7. A previsão de ponto único era uma base inadequada para o 

planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. 

 

A terceira escola prescritiva, a Escola do Posicionamento preocupa-se com 

a Formulação da Estratégia como um processo analítico e foi o pensamento 

dominante da formação da estratégia nos anos 1980. Teve em Michel Porter, com 

seu livro Competitive Strategy, de 1980, como uma compensação por parte do 

desencanto quanto às escolas do Design e do Planejamento, nos anos anteriores, 

conforme destacam Mintzberg e Lampel (2006), retomando a credibilidade que havia 

sido comprometida. 

 

Um aspecto importante dessa escola é a colocação de limites quanto à sua 

utilização. Poucas estratégias-chave, que podem ser defendidas de concorrentes 

atuais e futuros, são desejáveis em uma determinada indústria. Inspirou técnicas de 

análise competitiva e análise da indústria com base na organização do segmento 

industrial, posições no mercado, facilidades de defesa, estratégias genéricas no 

segmento ou nicho de atuação. 

 

Essa escola apresenta como premissas (i) que o processo de formação de 

estratégias continua sendo visto como controlado e consciente, deliberado e 

explicitado para implementação, tratado num cenário competitivo, (ii) que estratégias 

são posições genéricas, especificamente comuns, e identificáveis no mercado, (iii) 

que o mercado (contexto) é econômico e competitivo, (iv) que o processo de 

formação de estratégia é selecionado partindo das posições genéricas com base em 

cálculos analíticos, (v) que os analistas de planejamento tem o papel de geradores 

de pesquisas e cálculos para alimentar a gerência responsável pelas escolhas e 

decisões e, (vi) que as estratégias emergem do processo decisório gerencial, 
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fundamentadas na estrutura do mercado e são direcionadoras da estrutura 

organizacional. 

 

Como crítica à Escola do Posicionamento é indicado (i) que o processo de 

criação de estratégias excessivamente deliberado prejudica o aprendizado 

estratégico, (ii)que técnicas analíticas não ajudam a desenvolver estratégias, 

podendo quando muito corrigi-las, (iii) que o estreitamento de foco visto ser 

orientada para o econômico ao invés do político e social, (iv) que a perda do 

equilíbrio pela grande inclinação para o ambiente externo (indústria, concorrência) 

em detrimento das capacidades internas, (v) que o processo altamente analítico e 

calculista tolhe a criatividade de estratégias inovadoras e o compartilhamento e 

engajamento dos atores envolvidos e (vi) que a ênfase em análise e cálculo reduziu 

seu papel da formulação da estratégia para a condução de análises estratégicas em 

apoio ao processo. 

 

Considerada uma das escolas descritivas a Escola Empreendedora carrega 

características semelhantes à escola do Design, como por exemplo, a centralidade 

no Presidente, conforme atestam Mintzberg e Lampel (2006), porém sua 

estruturação do processo de formulação da estratégia é estabelecido como um 

processo visionário, ou seja, o conceito principal desta escola é a visão, uma 

representação mental de estratégia, criada, ou ao menos expressa, na cabeça do 

líder e tende mais a ser uma espécie de imagem do que um plano estratégico 

articulado, portanto mais flexível. A origem dessa escola encontra-se na Economia, 

mais precisamente na teoria do oligopólio, posteriormente defendida por Joseph 

Schumpeter que introduziu o conceito de “destruição criativa”.  

 

Nesta escola a estratégia existe na mente do líder como perspectiva, 

especificamente um senso de direção a longo prazo, uma visão do futuro da 

organização tendo o processo de formulação da estratégia, arraigado na experiência 

e na percepção do líder que promove a visão de forma decidida, obsessiva, 

mantendo controle pessoal de sua implementação, sendo capaz de reformular 

aspectos específicos e, portanto, tornando a visão estratégica maleável e a 

estratégia empreendedora deliberada e emergente. Neste caso a Organização 

apresenta-se também de forma flexível, com uma estrutura simples, sensível e 
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permissiva às diretivas do líder visionário, concedendo-o liberdade quanto às suas 

decisões, interrompendo muitos procedimentos e relacionamentos de poder, o que 

de certa forma pode se apresentar como uma atitude arriscada, pois se depende 

muito do líder. 

 

A escola empreendedora apresenta características de natureza pró-ativa, 

liderança personalizada, visão estratégica, senso de direção e visão e costuma 

assumir a forma de nicho, ao apresentar um ou mais bolsões de posição no 

mercado, protegidos contra as forças de concorrência direta. 

 

A Escola Cognitiva resgata a formulação da estratégia como um processo 

mental, que transita do “Positivismo” ao “Subjetivo”, pois trata o processamento e a 

estruturação da estratégia como um esforço para produzir uma visão de mundo ou 

uma interpretação do mundo, ou seja, a maneira como a mente percebe a realidade 

e a constrói. Nesta escola os estrategistas são vistos como autodidatas que 

desenvolvem estruturas de conhecimento e processos de pensamento através de 

suas experiências diretas e de comportamentos. Destaca-se, dentre outros autores 

expoentes nesta escola, Herbert Simon, cientista político da Carnegie Mellon 

University.  

 

A escola da cognição apresenta-se sob diferentes perspectivas. A cognição 

como confusão que busca evidências que apoiem suas crenças ao invés de negá-

las, que promove o favorecimento de informações mais recentes sobre informações 

anteriores e que apoia o poder do pensamento otimista, por exemplo. A cognição 

como processamento de informações que leva indivíduos e organizações a 

operarem segundo os mesmos princípios, ou seja, com as etapas de atenção 

(informações que serão processadas ou ignoradas), codificação (dá significado às 

informações), armazenagem/recuperação (cognição como memorização), escolha 

(empreender a ação) e resultados (promover o circuito de retroalimentação do 

processo, aprendizado). A cognição como mapeamento que traz o processo de 

criação de estruturas mentais para organizar o conhecimento e suas molduras 

(esquema, conceito, enredo, plano, modelos mentais, mapas) são as áreas de 

observação, de conhecimento e de atuação. A cognição como realização de 

conceito traz a representação mental de uma realidade abstrata ou concreta na 
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tarefa de identificar, descrever e entender essa realidade. A cognição como 

construção interpreta aquilo que a mente reproduz do mundo exterior, pois atua 

segundo suas próprias dinâmicas cognitivas.  

 

A Escola do Aprendizado teve início, em 1959, e evoluiu até os anos 1980. 

Apresenta como uma de suas publicações mais importantes o livro de Charles 

Lindblom, “A Ciência de alcançar o objetivo de qualquer maneira”, na qual sugere 

que “[...] a formulação política (governo) não é um processo claro, controlado e 

ordenado, mas confuso, no qual os responsáveis pelas políticas devem lidar com um 

mundo que sabem ser demasiado complicado”, conforme destacam Mintzberg et al. 

(2010). Surgem nesta escola algumas “quebras” ou violações relacionadas às 

premissas básicas da administração clássica racional, como o “PDCA” (Plan, Do, 

Control and Act) e algumas questões sobre a formulação estratégica que 

permanecem até hoje como: Quem deve ser o idealizador da estratégia na 

organização?, Onde de fato ocorre a formulação da estratégia? e Até que ponto 

pode haver um processo deliberado e consciente de formulação da estratégia? 

 

Essa escola argumenta que dada a natureza imprevisível do ambiente da 

organização, não há possibilidade de haver controle deliberado, dessa maneira a 

estratégia deve assumir a forma de um processo de aprendizado ao longo do tempo, 

tornando o planejamento e a execução atividades indistinguíveis. Ainda assim, 

embora haja a figura de líderes, a estratégia em forma de processo de aprendizado 

deve abranger o sistema coletivo da organização. O processo de aprendizado 

acontece de forma emergente, ou seja, as estratégias podem ocorrer em quaisquer 

dos níveis da organização. Portanto, o papel da liderança não é definir estratégias 

deliberadas, mas sim gerenciar o processo de aprendizado estratégico pelo qual 

novas estratégias podem emergir, razão pela qual é vital que haja a proximidade 

entre planejamento e execução. Assim, estratégias aparecem como padrões 

(emergentes) para, mais tarde, possivelmente, tornarem-se planos para o futuro 

(deliberadas) e, finalmente, traçarem a perspectiva da organização. 

 

Algumas críticas podem ser observadas quanto à escola do aprendizado, 

como a (i) inexistência de estratégia, quando o aprendizado paciente e coletivo pode 

levar à ausência de estratégia, à falta de plano e perspectivas, comprometendo a 
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sobrevivência da empresa no longo prazo, (ii) a estratégia perdida, quando o 

excesso em aprendizado pode anular o foco e destruir estratégias coerentes e 

viáveis e a (iii) estratégia errada onde aprender de modo incremental pode estimular 

o surgimento de estratégias que ninguém nunca quis e imaginou implementar. 

 

A Escola do Poder pode ter seu início considerado a partir do final dos anos 

70, quando o tema “poder e política nas organizações” obteve importância na 

administração estratégica e passou a ser formalmente registrado. Nela a Estratégia 

é percebida como um processo aberto de influência e a formulação da estratégia é 

moldada por meio do poder e da política, seja como um processo dentro da 

organização ou por meio do comportamento da organização em seu ambiente 

externo.  

 

Estratégias que surgem deste processo tendem a ser emergentes e assumem 

mais a forma de posições do que de perspectivas. O processo interno na 

organização (poder micro) vê a formulação estratégica como a interação de jogos 

políticos que se utilizam de negociação e convencimento e, às vezes, confronto 

direto para se atender interesses específicos de grupos (coalizões) internos. O 

processo do comportamento da organização em seu ambiente externo (poder 

macro) vê o bem-estar da própria organização por controle ou cooperação com 

outras organizações, por meio de manobras estratégicas individuais ou coletivas 

(redes ou alianças estratégicas).  

 

Duas das críticas recorrentes desta escola encontram-se no fato da (i) 

estratégia envolver outras questões além do poder, como a liderança e a cultura, por 

exemplo, que são forças integradoras que desempenham papéis importantes nas 

organizações, principalmente em questões de conflitos, e (ii) que a dimensão política 

pode gerar distorções, pois pode ser fonte de desperdício e obscurecer 

consequências, como, por exemplo, o poder macro na forma de alianças criar 

problemas de conluio em mercados de grandes organizações.  

 

A Escola Cultural apresenta-se como uma escola onde a estratégia é um 

processo enraizado na força social da cultura. A cultura “emerge” em administração 

estratégica a partir dos anos 1980, grande parte em função da ascensão do modelo 
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japonês de gestão e do sucesso de suas companhias, as quais imitavam a 

tecnologia norte-americana, porém com resultados significativamente melhores. 

Espelha-se na escola de Poder quando focaliza o interesse comum da organização, 

mas diverge quando preocupa-se com a influência da cultura na manutenção da 

estabilidade estratégica ao invés de lidar com a influência de políticas internas na 

promoção de mudanças estratégicas.  

 

A formulação estratégica é um processo de interação social baseado nas 

crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma organização, de forma 

que tais crenças, que direcionam a formulação estratégica, chegam aos indivíduos 

por meio de um processo “implícito” e não verbal de aculturação ou socialização.  

Portanto, as crenças que são os alicerces de determinada cultura podem ser 

descritas de forma parcial pelos participantes de uma organização em face do 

processo ser tácito, vulnerável ao momento.  

 

A estratégia, nessa escola assume a forma de uma perspectiva, enraizada em 

intenções sociais coletivas, e deliberada, mesmo que parcialmente inconsciente, 

refletindo assim, nos modelos pelos quais os recursos da organização são utilizados 

para fortalecimento de sua vantagem competitiva. A escola da cultura encoraja a 

manutenção da estratégia existente, alterando, quando muito, a posição dentro da 

estratégia corporativa global. 

 

A falta de clareza conceitual e os riscos de inércia estratégica são dois 

aspectos significativamente criticados nessa escola, o primeiro pela existência de 

uma quantidade relativa de conceitos desenvolvidos por pesquisadores desta escola 

que não apresentam sentido ou são repetitivos e o segundo pelo risco do 

desencorajamento a mudanças necessárias na organização, criando a possibilidade 

de estagnação.  

 

A Escola Ambiental surge na segunda metade dos anos 70 trazendo ao 

processo de formulação estratégica o Ambiente como o agente principal do 

processo de gestão da estratégia, fator pouco explorado pelas escolas anteriores. 

Dá destaque à condição de formação da organização, que se molda em resposta ao 
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ambiente, mas depois se torna cada vez mais incapaz de reagir a ele, conforme 

indicam Mintzberg et al. (2010).  

 

Essa escola destaca que a sobrevivência da organização no longo prazo 

depende de suas escolhas iniciais feitas em seu processo de formação e que no 

decorrer do tempo, a liderança torna-se cada vez menos capaz de influenciar o 

desempenho e a capacidade de sobrevivência da organização. As organizações que 

sobrevivem às pressões pela sobrevivência em seu processo de aquisição e 

transformação de recursos, acabam sendo direcionadas a atuar em “nichos 

ecológicos”, nos quais compartilham tecnologia, produtos e estilos administrativos 

semelhantes, o que pode-se chamar de isoformismo.  

 

Como críticas apresentadas por esta escola, destaca-se que (i) as dimensões 

do ambiente são muito abstratas, vagas e agregadas, pois não há ambiente 

constante no tempo e essas variações impactam na estratégia, seja ela qual for, (ii) 

o “imperativo ambiental” é um exagero, quer dizer, qualquer organização é 

construída por meio de escolhas e suas escolhas refletem suas restrições e, assim, 

restringem suas opções.  

 

A Escola da Configuração teve seu início nos anos 1970, com o Pradid 

Khandwalla na Universidade de McGill. Ela reflete uma possibilidade de 

reconciliação ou integração entre todas as escolas anteriormente mencionadas onde 

se propõe uma estabilidade relativa da estratégia dentro de determinados estados, 

em planos deliberados, interrompidas por saltos ocasionais e drásticos para novos 

estados, em padrões emergentes. Dessa forma, toma duas dimensões de análise, 

Configurações e Transformações.  

 

Em Configurações, um modelo mais acadêmico e descritivo, traz a descrição 

de “estados”, “modelos”, “tipos ideais” que a organização assume em dado 

momento, como os Tipos Organizacionais de Mintzberg, os Arquétipos de Miller e o 

Ecociclo Organizacional de Hurst. Em Transformações, mais prescritiva e orientada 

para a prática, a sequência de estados de uma organização ao longo do tempo é 

que definem “períodos” ou “ciclos”, como Cubo da mudança de Mintzberg e as 

Estratégias básicas para mudança de McKinsey.  
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Pode haver um período de estabilidade por um determinado período de tempo 

fazendo com que a Organização, adequada ao seu contexto, se engaje em 

comportamentos que definem suas estratégias. Essa estabilidade é descontinuada 

por um processo de transformação, saltos quânticos, padrões emergentes. A 

alternância de estados de configuração e transformação pode se ordenar ao longo 

do tempo e, com isso, definir padrões ou ciclos de vida. Dessa forma, a chave da 

estratégia está em manter a estabilidade pelo maior tempo possível, porém 

reconhecer a necessidade de transformações ao longo do tempo e ser capaz de 

implementá-las sem afetar negativamente a organização.  

 

A escola da configuração, portanto, destaca que importa que a estratégia 

deve ser encontrada e aplicada em seu tempo e contexto, não importando em qual 

escola o processo de geração da estratégia se configure. 

 

As críticas à escola de configuração estão vinculadas ao fato de que 

simplificam o mundo organizacional, ou seja, que há uma simplificação de conceitos 

e, por consequência, falhas na teorização, pois os “tipos ideais”, modelos propostos 

pelos autores desta escola, dificilmente descrevem o mundo organizacional, 

complexo e em constante alteração. De qualquer maneira, todos os modelos, de 

uma forma ou outra, procuram simplificar a realidade, para buscar o entendimento 

do mundo complexo, de maneira que a “[...] questão é, realmente, saber o quanto 

uma forma de distorção é séria em comparação com a outra.”, conforme Mintzberg 

et al. (2010). 

 

Algumas concordâncias são apresentadas entre as escolas do pensamento 

em Estratégia, conforme destaca Chaffe (1985) apud Minstzberg et al. (2010), como 

que a estratégia diz respeito tanto à organização quanto ao ambiente, que sua 

essência é complexa, afeta o bem-estar geral da organização e envolve questões 

tanto de conteúdo quanto de processo, que não são puramente deliberadas, que 

existem em níveis diferentes e envolvem vários processos de pensamento. 
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Quadro 3: Escolas do Pensamento em Estratégia (processos de pensamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mintzberg et al. (2010) 

 

2.3 O Balanced Scorecard (BSC) 

 

Kaplan e Norton (2000) destacam que ao longo das décadas de 1980 e 1990 

o desenvolvimento da gestão estratégica, por acadêmicos e consultores 

empresarias, direcionava grandes esforços para a formulação da estratégia. Porém, 

observaram em seus estudos junto a diversas empresas que a implementação e a 

execução da estratégia apresentam-se como mais importantes que a própria 

qualidade da estratégia.  

 

Foi indicado, também por eles, o diagnóstico de que as empresas, mesmo 

havendo desenvolvido estratégias consideradas de alta qualidade, apresentavam 

baixíssimo percentual de implementação. Outro aspecto importante diz respeito à 

execução das estratégias traçadas, pois daquelas companhias que avançavam na 

implementação, muitas esbarrariam na dificuldade em realizar a estratégia de forma 

adequada, ou seja, teriam problemas quanto à qualidade da execução. 

 

Wright et. al. (2000) concordam com Kaplan e Norton (2000) à medida que 

mencionam que por mais bem sucedida seja uma estratégia, ela está condicionada 

ao fracasso caso não seja implementada com eficácia, e ampliam sua observação, 

ao indicar que muito da responsabilidade de sucesso da implementação é da alta 

administração, que dispõe de diversos meios para o encorajamento dos demais 

Mensagem Palavras- chave Estratégia Agentes principais 

DESIGN Adaptar / Pensar SWOT, adaptação Perspectiva planejada Executivo principal 

PLANEJAMENTO Formalizar / Programar Budget, timeline Planos detalhados Planejadores 

POSICIONAMENTO Analisar/ Calcular Estratégia genérica 
Posições genéticas 

planejadas 
Analistas 

EMPREENDEDORA Pressentir/ Centralizar Golpe ousado, visão Visão O líder 

COGNITIVA Estruturar/ Imaginar Mapa, estrutura, esquema Perspectiva Mental A mente 

APRENDIZAGEM Aprender/ Jogar Estratégia emergente Padrões Aprendidos Aprendizes 

PODER Agarra/ Ocultar Barganha, conflito Posições políticas Quem detiver o poder

CULTIRAL Aglutinar/ Perpetuar Valores, crenças, mitos Perspectiva Coletiva Coletivo 

AMBIENTAL Lutar/ Reagir 
Adaptação, evolução, 

seleção 
Posições reativas Ambiente 

CONFIGURAÇÃO Integrar/ Agregar Estágios, Ciclos Todas as anteriores 
Qualquer um dos 

anteriores 
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administradores e funcionários nessa tarefa. Citam a liderança, o poder e a cultura 

organizacional como ferramentas para proporcionar maior facilidade no processo de 

implementação da estratégia, ou seja, indicam o quão importante é o papel do CEO, 

ou equivalente, ao liderar a organização e ditar o tom da estratégia aos seus 

membros, ao influenciar (pelo poder) o comportamento dos demais por meios 

formais e informais direcionando esforços nas direções adequadas e ao administrar 

de forma eficiente a cultura da organização de forma a facilitar as ações estratégicas 

da empresa, para o sucesso da implementação da estratégia. 

 

Kaplan e Norton (2000) destacam que a avaliação de desempenho das 

empresas, na era industrial, por indicadores financeiros era adequada àquele 

momento, por haver grande peso de ativos tangíveis sob a avaliação. Nos anos 

atuais, grande parte do valor das companhias provem de ativos intangíveis, como 

clientes, inovação, flexibilidade, entre outros, os quais apenas indicadores 

financeiros não são capazes de avaliar de forma correta. 

 

Ghemawat (2007) confirma esse posicionamento de Kaplan e Norton (2000) 

apresentando o exemplo da Companhia General Eletric (GE) que ao solicitar na 

década de 1960 uma avaliação da consultoria McKinsey sobre seu portfólio de 

projetos, a exemplo do que propunha a matriz BCG, da consultoria Boston 

Consulting Group, identificou que os indicadores financeiros utilizados à época não 

eram adequados o suficiente para realizar tal avaliação, pois os limites das unidades 

de negócios estavam definidos em função das teorias de controle financeiro. 

Fischmann e Santos (1982) explanam que a fragmentação do negócio em unidades 

possibilita procedimentos de análise mais sistematizados, facilitando a 

implementação das estratégias, e que um maior nível de disciplina na análise torna 

mais eficiente a definição das prioridades de cada unidade da organização, de forma 

equilibrada entre elas, alinhada aos objetivos corporativos. 

 

Kaplan e Norton (2000) defendem que, como a maior parte do valor das 

empresas provem dos ativos intangíveis, as possíveis vantagens competitivas 

apresentadas pelas corporações também provenha deles. Como consequência, 

supõe-se que haja grande necessidade de alinhamento entre essas unidades, 
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funcionários e a estratégia desenvolvida, de forma que a implementação exige o seu 

alinhamento.  

 

Diante desse contexto, o BSC, que é um sistema de gestão de desempenho, 

demonstra ter a capacidade de estabelecer uma visão abrangente de desempenho 

corporativo por apresentar a utilização tanto de indicadores financeiros quanto não 

financeiros. As limitações dos indicadores de desempenho financeiro, que apenas 

olham para o passado, são superadas por indicadores que olham para o futuro, 

indicando como criar novo valor à corporação, mediante investimentos em clientes, 

fornecedores, funcionários, tecnologia e inovação. O BSC, conforme indica Kaplan e 

Norton (2000) fornece um referencial de análise da estratégia utilizada para a 

criação de valor sob as perspectivas: 

a. Financeira (estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, sob a visão 

do acionista); 

b. Do Cliente (estratégia de criação de valor e diferenciação sob a 

perspectiva do cliente); 

c. Dos processos internos (prioridades estratégicas de diversos 

processos de negócio, que criam satisfação dos clientes e acionistas); 

d. De aprendizagem e crescimento (prioridades ao desenvolvimento de 

clima propício à mudança da organização, à inovação e ao 

crescimento). 

 

Conforme apontam Coutinho e Kallás (2011), apesar de talvez não tiver sido 

originado dos conceitos da administração estratégica, pois seu surgimento está 

vinculado à superação de dificuldades de avaliação de desempenho por indicadores 

financeiros, o BSC é uma ferramenta que clarifica a visão e a estratégia corporativa, 

pois se trata de um instrumental que por meio das perspectivas acima destacadas, 

apresenta um mapa coerente com objetivos e medidas de desempenho, que devem 

ser interligados para comunicar um pequeno número de temas estratégicos amplos, 

como o crescimento corporativo, a redução de riscos ou o aumento de 

produtividade.  

 

Tal mapa é conhecido como Mapa Estratégico, pois procura deixar clara a 

hipótese da estratégia, onde cada indicador do BSC converte-se em parte integrante 
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de uma cadeia lógica de causa e efeito que conecta os resultados almejados da 

estratégia com vetores que induzirão a essas consequências, conforme declaram 

Kaplan e Norton (2000). Um dos importantes aspectos do mapa estratégico diz 

respeito ao fato de que ele apresenta um processo de transformação de ativos 

intangíveis em resultados tangíveis para os clientes e, por consequência, em 

resultados financeiros. 

 

O mapa estratégico auxilia as empresas a observarem suas estratégias de 

forma coesa, integrada e sistemática, onde os elementos que compõem cada 

perspectiva afetam os elementos da perspectiva acima, desenvolvendo os 

relacionamentos de causa e efeito.  

 

Figura 2: Mapa Estratégico - BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kaplan e Norton (2004)  

 

Nesse mapa, são descritas as várias ligações indiretas necessárias à 

interligação das melhorias nos ativos intangíveis da corporação, os vetores 

importantes das estratégias baseadas no conhecimento, aos resultados tangíveis 

provenientes da estratégia em termos de clientes e desempenho financeiro. 

Observa-se o importante papel dos ativos intangíveis ao se perceber claramente os 

processos que efetivamente criam valor. 
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Objetiva-se o alinhamento do planejamento estratégico com as ações da 

empresa por meio de diversas ações, como (i) esclarecer e traduzir a visão e a 

estratégia em objetivos estratégicos específicos, (ii) comunicar e associar objetivos e 

medidas estratégicos a toda organização, (iii) planejar, estabelecer metas e alinhar 

iniciativas estratégicas induzindo à mudança organizacional e (iv) melhorar o 

feedback e o aprendizado estratégico, conforme apontam Coutinho e Kallás (2011). 

Eles indicam, ainda, que o BSC tem em sua composição os seguintes elementos: 

 

a. Objetivos estratégicos. Pelos quais serão traduzidos a visão de futuro 

apresentando relação de causa e efeito, de forma clara, por meio de 

um mapa estratégico. 

b. Indicadores-chave de desempenho. Forma como será medido e 

acompanhado o sucesso de cada objetivo, com a apresentação de 

indicadores de ocorrência, que observam o desempenho passado, e de 

tendência, que observam os possíveis desempenhos futuros, ambos 

ajustados à estratégia. 

c. Metas de longo prazo. Nível esperado de desempenho de cada 

indicador.  

d. Iniciativas estratégicas. São planos de ação ou projetos 

desenvolvidos a fim de atingir os objetivos traçados, está associado ao 

desafio imposto pelas metas de longo prazo. 

 

O BSC como uma ferramenta que tem a perspectiva de alinhar equipes 

executivas, unidades de negócio, tecnologia, recursos humanos e financeiros, 

apresenta diversos aspectos de extrema importância para o seu efetivo 

desenvolvimento e implementação. Kaplan e Norton (2000) entendem que o 

elemento mais importante para o sucesso do BSC talvez não seja encontrado em 

explicações analíticas ou estruturais, mas sim na questão do estilo de liderança do 

executivo sênior. Relatam que da maioria observada de empresas que obtiveram 

sucesso com a ferramenta, os executivos líderes trataram de realizar um processo 

claro e cativante de comunicação junto aos funcionários de forma geral, nos diversos 

níveis e escalões. Portanto, como um processo interativo, o sucesso da ferramenta 

em seu pleno uso depende de diversos aspectos, sendo o principal deles a 

liderança. 
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2.4 Planejamento por Cenários 

 

A complexidade dos tempos atuais acarreta uma gama enorme de 

informações e torna incerto o ambiente no qual estão inseridas as corporações, ou 

seja, essa maior complexidade torna o processo de tomada de decisão mais difícil, 

expõe os decisores corporativos a uma quantidade maior de informações e elevam 

significativamente o grau de incerteza quanto ao ambiente. Surge, nesse contexto, 

uma metodologia capaz de auxiliar na edificação e desenho do futuro, de maneira a 

alinhar e direcionar as empresas em relação ao futuro de seu ambiente dentro desse 

contexto de complexidade: o Planejamento por Cenários.  

 

Conhecida também como técnica prospectiva ou cenários prospectivos, o 

desenvolvimento dessa técnica procura a redução das incertezas quanto ao 

ambiente e facilita a definição de estratégias, por meio do desenvolvimento e 

construção de possíveis cenários que representem estados futuros do ambiente em 

condições favoráveis, desfavoráveis e neutras, em prazos que podem variar de 5, 

10, 20 anos, normalmente, no intuito de preparar e capacitar a organização para o 

enfrentamento desses ambientes diversificados. Sua elaboração requer grande 

engajamento e esforço por parte da corporação e consome valiosos recursos, 

financeiros e humanos, não se tratando simplesmente de meras previsões.  

 

Godet (2000) aponta que a Prospectiva, ou Planejamento por Cenários, e a 

Estratégia são dois “grandes instrumentos da arte da Gestão” cuja união desenvolve 

consequências significativas para a capacidade das Organizações em navegar em 

águas turbulentas da economia global e da sociedade da informação. Para ele, a 

separação do Planejamento por Cenários da Estratégia significa reduzir o papel da 

Prospectiva a um simples pensamento futurista, limitando a Estratégia a um 

exercício simplificado e caseiro de “jogos de guerra”.  

 

Conforme destaca Schoemaker (1995), os Cenários Prospectivos incluem 

interpretações subjetivas que estimulam os tomadores de decisão a considerar 

possibilidades que poderiam ser ignoradas, atentarem para as alterações no sistema 

que originalmente não seria levada em consideração por tentar capturar um amplo 

espectro de possibilidades e simplificam um grande número de dados em uma 



48 
 

quantidade limite para uma maior facilidade de compreensão etc., apresentando-se 

como uma ferramenta robusta de planejamento estratégico. Dessa forma, o 

planejamento por cenários expõe-se como um método disciplinado para conceber 

possíveis futuros aos quais as empresas podem aplicar a uma enorme variedade de 

questões. Ainda assim, Godet (2000) indica que não há pretensões do Planejamento 

por Cenários ser tão preciso quanto a Física, porém deve apreciar, de forma mais 

objetiva possível, realidades com múltiplas incógnitas. 

 

Marcial e Costa (2001) resgatam dois conceitos de Godet (1987; 1997), que 

descrevem Planejamento por Cenários, sendo (i) um conjunto formado pela 

descrição de uma situação futura, coerentemente, e do encaminhamento dos 

acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura, e (ii) 

que não se trata da realidade futura, mas de um meio de representá-la, com o 

objetivo de nortear a ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis. Porter 

(1999) define Cenários como “uma visão inteiramente consistente daquilo que o 

futuro poderia vir a ser”. 

 

Alguns autores procuram realçar, inclusive, a diferença dos Cenários 

(prospectivos) em relação à simples “previsão”. Berger apud Marcial e Costa (2001) 

escreve: “Os métodos de previsão, via de regra, se baseiam na projeção das 

variáveis.”. Outros criticam o emprego de métodos de previsão na estratégia 

empresarial. Exemplo destas críticas são as considerações de Van Vught (1987) 

apud Marcial e Costa (2001): 

a. falso continuísmo: nem sempre o futuro é a continuidade do 

passado; 

b.  ignorância às teorias: as previsões são desenvolvidas sem base 

em uma teoria que possa predizer o futuro; 

c.  confirmação enganosa: previsões são elaboradas naquilo que 

se crê ter maior probabilidade, mas nem sempre o mais provável 

ocorre; 

d.  intuição perigosa: a intuição, muitas vezes empregada nas 

previsões, é subjetiva;  

e. determinismo científico: é uma falácia a ideia que um grande 

número de informações poderá determinar alguma coisa futura. 
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Segundo Godet (2000), a diversidade das incertezas inerentes ao ambiente, 

principalmente no longo prazo, destaca o interesse da construção de cenários 

globais de forma a para tornar mais claro o processo de tomada de decisão, ou seja, 

a escolha das opções estratégicas, garantindo a perenidade do desenvolvimento 

organizacional. Porém, a princípio, quanto maior o número desses cenários maior a 

incerteza, sendo necessário considerar a diferença de conteúdo entre eles, pois os 

mais prováveis podem ser muito próximos ou muito diferentes. 

 

Conforme afirma Heijden (2004), o Planejamento por Cenários analisa 

múltiplos futuros, os quais são tratados como igualmente plausíveis, refletindo a 

incerteza inerente. Portanto, ele concorda com Porter (1999) que dá destaque ao 

aspecto da incerteza como base para a estruturação dos cenários, quando este faz, 

na abertura de seu capítulo sobre cenários (no livro Vantagem Competitiva), a 

seguinte pergunta: “De que forma uma empresa escolhe uma estratégia competitiva, 

quando se defronta com grandes incertezas com relação ao futuro?”. Percebe-se 

que a análise de cenários apresenta um modelo estruturado para lidar com as 

incertezas, auxiliando o tomador de decisão a cumprir seu papel mais 

assertivamente, bem como tomar iniciativas em função das perspectivas 

observadas. Ainda consoante Heijden (2004), ele categoriza as incertezas em (i) 

riscos (quando há precedentes históricos suficientes que nos permitam estimar 

probabilidades para diversos resultados futuros), (ii) incertezas estruturais (a 

possibilidade de um evento não é singular a ponto de indicar probabilidade) e (iii) 

impossíveis de conhecer (quando não há possibilidades de imaginar o evento). 

 

Além das incertezas, outros elementos são figuras importantes para a 

construção de cenários. Boaventura et al. (2008) enfatizam também as tendências e 

as relações que regem um determinado ambiente. Por ambiente entende-se que são 

as diferentes dimensões na sociedade geral que influenciam a indústria (setor) e as 

empresas que o compõem (HITT, 2008). Via de regra, diversos autores abordam as 

questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, entre 

outras. Tendências são variações no ambiente externo, lentas ou rápidas, mas 

persistentes, que podem afetar, de forma leve ou profunda, os negócios ou 

atividades da instituição, de seus clientes, de seus fornecedores ou da sociedade 
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em geral. A incerteza caracteriza um evento onde as probabilidades não são 

conhecidas, mas as variáveis são. 

 

O ambiente revela as oportunidades e ameaças, nem sempre de forma tão 

clara, sendo que pouco ou nada pode ser realizado para alterá-lo. Desse modo, as 

organizações precisam criar mecanismos que as auxiliem no processo de 

entendimento e adaptação e o Planejamento por Cenários é uma das técnicas a 

serem utilizadas. Em diversos métodos de cenários a análise do ambiente está 

presente no processo. 

 

As informações advindas do ambiente externo provêm de duas fontes:  

a. Formais (estão escritas como, por exemplo, os livros, revistas, 

relatórios, normas, legislação, patentes, anais de congressos, 

base de dados, Internet, cinema etc.) e; 

b. Informais (ainda não foram escritas, são os concorrentes, 

clientes, fornecedores, exposições, missões e viagens de 

estudo, comitês, formadores de opinião, fontes internas, cursos, 

congressos, seminários e clubes, candidatos a emprego, 

prestadores de serviços e redes pessoais). 

 

Godet (2000) menciona que a metodologia de Planejamento por Cenários 

destaca não haver uma única forma de realizar a atividade, porém indica três passos 

ou etapas importantes para o seu desenvolvimento: 

a. identificação das variáveis-chave (objetivo da análise estrutural); 

b. colocação de questões-chave para o futuro; (será este o 

resultado da análise do ambiente, sobretudo se for conjugada 

com a análise da árvore de competências); 

c. redução da incerteza sobre as questões-chave e definição dos 

cenários mais prováveis para o ambiente (por meio da análise 

morfológica e dos métodos de investigação a especialistas) 

 

Baventura et al. (2008) identificam o desenvolvimento e a aplicação de um 

método para gerar as variáveis-chave de cenários uma etapa importante para essa 

técnica e que elas permitem a definição dos principais eixos de cenários 
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prospectivos e a sua determinação compreende uma etapa crítica em sua 

elaboração. 

 

Tomando ambiente por sistema, Marcial e Costa (2001) apontam que o 

sistema em que a organização atua deve ser considerado primeiramente pelo 

conteúdo de um cenário, pois tem a finalidade de “ampliar a compreensão sobre ele, 

identificar os elementos predeterminados e descobrir as conexões entre as várias 

forças e eventos que conduzem esse sistema”.  Levando em conta esse conceito, os 

autores complementam afirmando que “o sistema é visto como totalidade organizada 

por elementos e fenômenos interligados e interdependentes, que podem formar 

subsistemas daquele que está sendo considerado no cenário”. Porter (1992) destaca 

que o conteúdo de um cenário considera o sistema em que a organização atua.  

 

Tal visão de sistema entrelaça-se com a teoria de sistemas de Bertalanffy à 

medida que cada elemento que compõe o cenário, as variáveis-chave, os riscos, as 

incertezas etc. modificam-se provocando alterações nos demais componentes, 

interferindo no ambiente como um todo. Considerando a perspectiva de sistema 

aberto, que é o caso, pois há interação entre os componentes e o ambiente, onde 

quase todos os sistemas sociais se identificam, caracterizando-se por estabelecer 

uma inter-relação o ambiente que o cerca, pode-se afirmar que um sistema compõe-

se de quatro elementos básicos: 

a. Objetivos: partes ou elementos do conjunto. Dependendo da 

natureza do sistema, os objetivos podem ser físicos ou 

abstratos. 

b. Atributos: são qualidades ou propriedades do sistema e de seus 

objetos. 

c. Relações de interdependência: um sistema deve possuir 

relações internas com seus objetos, qualidade definidora crucial 

dos sistemas. Uma relação entre objetos implica um efeito 

mútuo ou interdependência. 

d. Meio ambiente: os sistemas não existem no vácuo; são afetados 

pelo seu meio circundante. 
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As organizações, pelo viés da teoria dos sistemas, são percebidas como 

sistemas sociotécnicos estruturados, que trocam informações com o mercado, são 

dinâmicas e estão em constante alteração influenciando o meio ambiente, 

necessitam adaptar-se em função das interferências dos stakeholders e buscam 

pelo equilíbrio. Elas recebem insumos, processam e geram resultados que retornam 

em forma de novos insumos, estabelecendo-se um ciclo, representado 

principalmente por (i) entradas, (ii) processamento, (iii) saídas e (iv) feedback. 

 

Figura 3: Entradas, processamento, saídas e feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como vantagem apresentada pelo planejamento por cenários, conforme 

descreve Silva et al. (2012), pode-se mencionar o auxílio na formulação da 

estratégia, com seu respectivo fortalecimento, ao identificar e provocar as premissas 

sobre o futuro, ao permitir melhores decisões estratégicas em função da 

identificação e modelagem de incertezas antes que valores significativos sejam 

investidos, ao elevar o nível de entendimento e conhecimento sobre o ambiente 

externo e ao elevar a velocidade de resposta a eventos inesperados devido 

antecipação da visualização de futuros possíveis. 

 

Os cenários prospectivos também são instrumentos capazes de orientar o 

processo de monitoramento, bem como embasam a fase de análise, fornecendo ao 
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tomador de decisão visões do futuro. A utilização desse instrumento melhora a 

capacidade do administrador de tomar decisão e agir proativamente.  

 

Quanto ao processo de tomada de decisão, Porter (1992) identifica algumas 

opções de estratégias para as empresa, que são: 

a.  Apostar no cenário mais provável – estratégia baseada no 

cenário de maior probabilidade de ocorrência (adotada pela 

maioria das empresas); 

b. Apostar no melhor cenário – estratégia baseada em cenário 

que a organização acredita ser o melhor para o seu 

posicionamento competitivo futuro; 

c. Buscar robustez – estratégia que produza resultados 

satisfatórios em todos os cenários;  

d. Buscar flexibilidade - Adota-se estratégia flexível até que o   

cenário mais provável se torne aparente para a empresa;  

e.  Influenciar a ocorrência do melhor cenário – estratégia pela 

qual a organização busca aumentar a probabilidade de 

ocorrência do melhor cenário; 

f.   combinar algumas das alternativas anteriores 

 

Dentre as possibilidades das estratégias mencionadas, cada uma se 

apresenta mais adequada em função de diversos aspectos, como das condições da 

empresa, do ambiente, do processo decisório, da capacidade da alta direção da 

corporação na tomada de decisão, entre outros. Porter (1992) e Schwartz (1995), 

indicam, por exemplo, que quando uma empresa não sabe qual cenário ocorrerá em 

função da incerteza do ambiente, deverá então optar pela definição de estratégia 

robusta independentemente do cenário que ocorra.  

 

Schoemaker (1995) sugere que a identificação das opções estratégicas da 

empresa e o desenvolvimento de sua visão estratégica devem ser realizadas, em 

cada cenário desenvolvido, com base na análise de seus concorrentes e de suas 

competências essenciais. Godet (2000), alinhado a Schoemaker (1995), destaca 

que o objetivo da metodologia de Planejamento por Cenários é a de propor 
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orientações e ações estratégicas apoiadas nas competências da empresa e em 

função dos cenários do seu ambiente. 

 

Wright e Pereira (2004) verificaram em um de seus estudos com um grupo de 

empresas, quais delas haviam aplicado a análise de cenários, ou não, e quais os 

procedimentos adotados por aquelas que se utilizaram da técnica. Propuseram 

modificações e aprimoramentos sustentados pelos referenciais bibliográficos e 

concluíram que a análise de cenários no planejamento e no desenvolvimento de 

vantagens competitivas para as empresas é de grande utilidade. 

 

Marcial e Costa (2001), em outro trabalho, identificaram que a obtenção do 

apoio dos dirigentes e o entendimento da metodologia e da finalidade são mais 

importantes que a escolha do método em si, e que a utilização de ferramentas 

disponibilizadas pela Inteligência Competitiva são significativas tanto para definição 

de estratégias quanto para tomada de decisão.  

 

É necessário que o processo de Planejamento por Cenários se revista da 

realidade cotidiana por meio do envolvimento de toda a hierarquia Organizacional 

para que uma importante “mobilização de inteligência coletiva” possa ser promovida 

e o responsável pelo processo deve estar consciente de seus filtros e estar 

constantemente reajustando-os para possibilitar a entrada de mais dados sobre o 

mundo. Entretanto, Schwartz (1996) lembra que se deve ter cuidado para não se 

perderem em meio à abundância de informações. 

 

2.5 Risco de Estratégia 

 

A introdução, o desenvolvimento, a implantação, ou mesmo a manutenção de 

um processo de gestão da estratégia corporativa exige grande esforço e dedicação 

por parte das empresas em geral, nelas incluídos os bancos. A transformação desse 

processo em rotina, de maneira estruturada, gera eficiência e auxilia no caminho 

para o atingimento dos objetivos corporativos organizacionais.  

 

De qualquer forma, devido às constantes mudanças no ambiente de negócios 

e ao aumento de sua complexidade nas últimas décadas não há certeza, nem 
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garantias de que as Organizações atinjam seus objetivos estratégicos. Em função 

disso, pode-se considerar que a estratégia corporativa eficaz combina um conjunto 

de atividades planejadas pela empresa, com uma avaliação adequada dos riscos 

incluídos nessas atividades, conforme aponta Kroszner (2008), e que ao se 

estabelecer os objetivos organizacionais, sejam realizadas avaliações dos riscos que 

se pode incorrer inerentes à esses objetivos, de acordo com McConnell (2012). 

Pode-se entender esse conjunto de ações como condição para que se possa 

realizar um efetivo gerenciamento do risco de estratégia. 

 

MacLennan (2010) ressalta que a gestão de riscos estratégicos ainda é 

relativamente recente e tem emergido como uma preocupação distinta para diversos 

órgãos reguladores, pois entende que a gestão de riscos de forma isolada, em áreas 

específicas, é inadequada, e que muitos riscos são estratégicos em sua natureza.  

 

Antes de se constituir um diálogo concreto na academia acerca do 

gerenciamento do risco de estratégia Raff (2000) estabelece uma construção sobre 

a percepção de riscos, dando destaque ao elemento da estratégia ao afirmar que 

muitas decisões tomadas rotineiramente no mundo dos negócios, como a entrada 

em novos mercados, o lançamento de novos produtos ou a aquisição de 

concorrentes, possuem natureza estratégica e envolvem uma série de riscos que 

usualmente não são considerados. Destaca também o elemento da incerteza sobre 

o futuro que pode afetar os lucros e que é necessário buscar uma definição geral de 

risco. Segundo ele, os riscos podem ser categorizados de acordo com suas fontes, 

podendo as categorias gerais ser definidas como:  

a. Financeiros;  

b. Operacionais;  

c. Estratégicos 

 

Para Raff (2000), a estratégia está vinculada a decisões tomadas que são 

difíceis de implementar e difíceis de se reverter, dessa forma, entende que o risco 

estratégico diz respeito as conseqüências quando os ambientes em que essas 

decisões são tomadas tornam-se desinteressantes ou adversas. Destaca, ainda, que 

os custos desempenham um papel crucial em risco estratégico.  
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Slywotzky e Drzik (2005) identificam riscos estratégicos como aqueles "que 

podem perturbar ou mesmo destruir os negócios" e Allan e Beer (2006), alinhados à 

definição de Slywotzky e Drzik (2005), definem os riscos estratégicos como "as 

ameaças e oportunidades que afetam materialmente a capacidade de uma 

organização sobreviver".  

 

No âmbito da indústria financeira o risco de estratégia é definido por Laker 

(2007) como riscos externos para a viabiIidade de uma instituição bancária 

resultante das alterações inesperadas no ambiente de negócios no que diz respeito 

à economia, à politica, à reguIação, à tecnologia, ao social e aos concorrentes. Ele 

complementa sua definição indicando que este risco pode se manifestar sob a forma 

de menores receitas, como na redução da demanda por produtos e serviços e 

custos mais elevados, ou custo de inflexibilidade, como a incapacidade de reduzir os 

custos fixos rapidamente em função de volumes de negócios mais baixos que o 

esperado. 

 

Em parte, alinhado a Laker (2007), o risco de estratégia é descrito pelo Bacen 

(2011) como um risco que “decorre de mudanças adversas no ambiente de negócios 

ou de utilização de premissas inadequadas na tomada de decisão”. A esfera da 

estratégia vincula-se, também, ao apetite a risco estabelecido pelas IFs, pois é ali 

que se define qual grau de risco a instituição está disposta a incorrer para auferir 

determinados níveis de retornos. 

 

O Australian Prudential Regulation Authority (APRA), autoridade regulatória 

do setor bancário australiano, em seu manual de supervisão bancária, indica risco 

estratégico como o mais fundamental dos riscos do negócio e está associado ao 

modelo de negócios da IF, ou seja, associado ao seu posicionamento estratégico, 

aponta McConnell (2013).  

 

O regulador bancário do Canadá, o Office of the Superintendent of Financial 

Intitutions (OSFI), define risco estratégico como decorrente da "incapacidade 

potencial de um banco para implementar planos e estratégias de negócios 

adequados, tomar decisões, alocar recursos ou adaptar-se a mudanças no seu 

ambiente de negócios", destaca McConnell (2014). 
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Para o Federal Reserve (FED), autoridade monetária norte-americana, o risco 

estratégico é definido como “o impacto atual e prospectivo sobre os lucros ou capital, 

decorrentes de decisões de negócios adversas, implementação indevida de 

decisões, ou a falta de capacidade de resposta às mudanças da indústria”, conforme 

McConnell (2014). O FED destaca ainda, segundo ele, que o risco de estratégia 

resulta da compatibilidade entre quatro elementos: (i) os objetivos estratégicos da 

organização, (ii) suas estratégias de negócios desenvolvidas para alcançar tais 

objetivos, (iii) os recursos dispendidos para o atingimento desses objetivos, e (iv) a 

qualidade da execução da estratégia estabelecida. 

 

McConnell (2012) observa dois conjuntos principais de riscos estratégicos 

aparentes, (i) os riscos de posicionamento estratégico e (os) riscos de execução da 

estratégia. O primeiro conjunto de riscos está vinculado ao direcionamento dado à 

empresa e deve ser abordado como parte do processo de desenvolvimento 

estratégia, ou de sua formulação. O segundo conjunto deve ser abordado como 

parte do processo de acompanhamento da execução da estratégia. 

 

Kaplan e Mikes (2012) indicam que se inicia um efetivo sistema de 

gerenciamento de risco ao entender-se a distinção qualitativa entre os diversos tipos 

de riscos aos quais as organizações incorrem. Eles apontam três “categorias” de 

risco: 

a. Categoria I – Riscos Previsíveis; 

b. Categoria II – Riscos de Estratégia e; 

c. Categoria III – Riscos Externos. 

 

A categoria I, ou os riscos previsíveis, são riscos internos, controláveis, que 

devem ser eliminados ou controlados. Exemplos desses riscos podem ser de 

funcionários não autorizados a determinadas atividades ou ações, ações 

inadequadas, ilegais, antiéticas, os riscos de erros em processos operacionais, entre 

outros. As organizações devem ter uma margem de tolerância ou segurança para 

esses riscos, que não causem graves prejuízos à corporação, e para os quais os 

esforços e recursos empreendidos em eliminá-los totalmente sejam muito elevados. 

O gerenciamento desta categoria de risco é mais bem realizado por meio de uma 



58 
 

ativa prevenção, com monitoramento de processos operacionais e orientação quanto 

a comportamentos desejados e decisões das pessoas em relação às regras. 

  

A categoria II, que trata dos riscos de estratégia, indica que é determinante 

que se incorra em alguns riscos para obter retorno, ou seja, há a necessidade de se 

correr riscos para que o retorno se suceda, pois são riscos assumidos 

estratégicamente pela companhia em função de suas atividades. Bancos, por 

exemplo, assumem risco de crédito ao emprestar dinheiro. Estratégias com 

expectativa de retorno elevado, em geral, exigem que a empresa assuma 

significativos riscos, e a gestão desses riscos é um fator-chave na captura os 

ganhos potenciais. Os riscos de estratégia, que diferem em muito dos riscos 

evitáveis porque eles não são indesejáveis, não pode ser gerenciado por meio de 

um sistema baseado em regras de modelo de controle. É necessário um sistema de 

gestão de riscos desenvolvido para a redução da probabilidade de ocorrência dos 

riscos assumidos e para melhorar a capacidade da empresa de gerenciar ou conter 

os eventos de risco caso ocorram.  

 

Os riscos externos, ou a categoria III, são oriundos de eventos fora da 

empresa e que estão além de sua influência ou controle. Pode-se registrar como 

exemplos para este tipo de risco desastres naturais e políticos, além de quebras 

econômicas. Os riscos externos exigem outra abordagem, pois as empresas não 

podem evitar que ocorram. Sua gestão deve se concentrar na identificação e 

mitigação do seu impacto. 

 

As empresas devem adaptar os seus processos de gestão de risco para estas 

diferentes categorias, segundo Kaplan e Mikes (2012), pois uma abordagem 

baseada em compliance ou controle, por meio de um check list, é eficaz para o 

gerenciamento de riscos evitáveis, porém é totalmente inadequada para os riscos de 

estratégia ou riscos externos, que exigem fundamentalmente uma abordagem 

diferente, com base em discussões de risco abertas e explícitas. 

 

Alinhados à posição do U.K. Financial Reporting Council, Kaplan e Mikes 

(2012) destacam que normalmente os riscos são tratados como um problema de 

compliance, que podem ser resolvidos com uma estrutura na qual haja um conjunto 
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de regras, cujos empregados devem respeitar. Eles destacam que a implantação e 

“obediência” às regras pode, obviamente, desencadear uma natural redução na 

incidência dos riscos de gerenciamento, mas há que se pensar além do compliance. 

Eles indicam também que o gerenciamento de risco deve ser inerente à formulação 

e implementação da estratégia. 

 

As dificuldades encontradas ao longo do processo para a implementação de 

uma eficaz Gestão da Estratégia Corporativa podem ser provenientes das mais 

variadas circunstâncias, como falta de organização da empresa, de 

comprometimento do corpo diretivo, de capacitação técnica dos participantes, de 

trabalho em equipe, de recursos financeiros, humanos, materiais, entre outras. 

Mintzberg et al. (2010) mencionam, por exemplo, a falta de comprometimento dos 

funcionários por terem de implantar estratégias idealizadas por outras pessoas, e 

não as suas, como algumas das “verdadeiras armadilhas” do planejamento 

estratégico, dentre outras, que são características que impedem a prática bem 

sucedida do planejamento em geral por parte das companhias. Pode-se supor que 

com o gerenciamento do risco de estratégia não seja diferente, havendo dificuldades 

no estabelecimento de uma estrutura capaz de realizar a gestão eficaz do risco de 

estratégia.  

 

McConnell (2013) destaca que diversos órgãos de abrangência mundial, 

como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, por 

exemplo, dão destaque à importância do Conselho de Administração, que deve 

rever e orientar a estratégia corporativa, bem como sua execução, além de 

preocupar-se com uma estrutura eficiente de governança e com a sustentabilidade 

da instituição no longo prazo. 

 

McConnell (2012) argumenta que a estratégia pode ser falha, ao menos em 

parte, se os riscos estratégicos não forem identificados durante o desenvolvimento 

da estratégia e se não forem gerenciados corretamente durante a execução, ou seja, 

ele salienta que se os riscos estratégicos não forem identificados no início, na 

formulação da estratégia, e não forem geridos adequadamente, durante a sua 

execução, há grandes chances de os objetivos estratégicos não sejam atingidos. 

Complementa indicando que, dependendo do volume de recursos necessários à sua 
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execução, pode haver prejuízo aos acionistas, bem como, em ultimo caso, a 

empresa falir.  

 

Dessa forma, destaca-se à importância do papel do Conselho de 

Administração e de uma governança bem estabelecida quando McConnell (2012) 

aponta a dificuldade na prestação de contas aos acionistas sem o devido 

monitoramento do desempenho para comparar seu progresso em relação aos 

objetivos estratégicos, ou seja, é importante a medição e o monitoramento de 

possíveis desvios em relação a esses objetivos. 

 

De acordo com relatórios financeiros do U.K. Financial Reporting Council, 

autoridade monetária do Reino Unido, McConnell (2013) aponta o papel do 

Conselho de Administração em liderar de forma empreendedora a empresa dentro 

de uma estrutura de controles prudentes e eficazes que permita que os riscos sejam 

avaliados e gerenciados. Ele indica fatores-chave que podem limitar tomadas de 

decisões eficazes como (i) personalidades dominantes na diretoria ou no Conselho, 

que podem inibir a contribuição dos demais e (ii) a falta de atenção ao risco 

estratégico e o seu tratamento como uma questão de compliance, ao invés de uma 

questão do processo de tomada de decisão, principalmente em situações onde nível 

de risco envolvido põe em perigo a estabilidade e sustentabilidade do negócio. 

 

Kroszner (2008) destaca que, do ponto de vista da indústria bancária no que 

diz respeito ao risco de estratégia, o financiamento e a liquidez são os dois aspectos 

mais importantes para as IFs. Apesar da ênfase na garantia de liquidez da posição 

passiva do banco, Kroszner (2008) não deixa de mencionar, e incluir este aspecto 

em seu framework de gestão de risco de estratégia, sua preocupação também 

quanto à ponta ativa das operações, ou seja, devem-se considerar os potenciais 

problemas de liquidez em ambos os lados do balanço. 

 

Outro aspecto relevante acerca da gestão do risco de estratégia apontado por 

Kroszner (2008) no ambiente bancário trata-se da desalavancagem que a atual 

situação econômica impõe aos serviços financeiros. Segundo ele a gestão deste 

processo é um desafio imediato para as instituições bancárias, pois se deve 

considerar a necessidade de reduzir a alavancagem da instituição, bem como 
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compreender as consequências da desalavancagem em outras empresas. A alta 

administração do banco deve examinar sua situação de financiamento atual e futura 

à luz de sua estratégia corporativa, da perspectiva da desalavancagem, de suas 

perspectivas de curto prazo e do estado de liquidez global nos mercados financeiros. 

As IFs dependem de financiamento externo de alguma forma, seja por meio de 

depósitos de varejo, empréstimos interbancários ou ofertas de dívida.  

 

Outro aspecto importante, destacado por Kroszner (2008), trata-se da 

remuneração dos funcionários e da gestão de riscos. Ele indica que a indústria 

bancária necessita entender melhor essa relação e tratá-la de forma integrada, e 

não isoladamente como tem ocorrido. Sugere que um quadro de compensação do 

grau de risco pode ajudar a fornecer os incentivos adequados aos funcionários e 

estabelecer uma melhor ligação entre suas ações e o perfil de risco da empresa. 

Deve haver uma preocupação clara por parte das instituições no que diz respeito às 

atividades de funcionários que possam, direta ou indiretamente, prejudicar o acesso 

ao financiamento ou perturbar liquidez. A alta administração deve influenciar na 

definição da remuneração e no estabelecimento de um quadro de compensação 

mais sensível ao risco e incorporá-lo no âmbito de gestão de risco estratégico da 

instituição. 

 

Kroszner (2008) destaca, por fim, que as IFs devem se preocupar tanto com o 

aspecto concorrencial quanto com o regulamentar, pois podem haver mudanças 

regulatórias importantes que demandem alterações significativas nas estratégias 

definidas. 

 

No que diz respeito aos bancos, McConnell (2012) destaca que poucas 

estratégias são divulgadas pelos bancos com objetivos declarados e mensuráveis de 

forma que a alta administração possa ser cobrada, menos ainda os bancos divulgam 

que possuem processos robustos para determinar os riscos na formulação da 

estratégia ou em sua execução e, mais preocupante ainda, é que parece não haver 

nenhuma supervisão consistente da gestão de risco de estratégia, especialmente 

quando quem define a estratégia é quem deve monitorá-la. 
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McConnell (2013) aponta que diversos relatórios de órgãos oficiais sobre a 

crise financeira de 2008/2009 indicou o Risco de Estratégia como um dos principais 

riscos a serem enfrentados pelos bancos, principalmente por aqueles classificados 

por ele como “Systemically Important Banks” ou bancos que tem grande importância 

dentro do sistema bancário e financeiro, em tradução livre. Ele menciona que muito 

foi descrito acerca dos acontecimentos que envolveram as falhas que incorreram 

Lehman Brothers, Anglo Irish Bank, Washington Mutual e Royal Bank of Scotland, 

por exemplo, mas que pouco foi mencionado acerca das estratégias adotadas por 

esses bancos, muitas vezes antes que tais falhas ocorressem, que culminaram com 

suas dissoluções. Ele indica falhas na Governança Corporativa, pois os Conselhos e 

a Alta Administração aceitaram danosas estratégias de alto risco para as 

corporações, além de que esses bancos não gerenciaram a execução de suas 

estratégias e os riscos estratégicos resultantes de forma adequada, conforme 

indicam os relatórios dos inquéritos abertos pelas autoridades norte-americanas 

nesses processos. 

 

Kaplan e Mikes (2012) defendem que o Gerenciamento de Riscos da 

Estratégia deve ser adequado a cada tipo de empresa, ou seja, que o modelo 

adotado depende em grande parte do contexto em que a organização opera, 

contrariando esforços de autoridades reguladoras e associações profissionais que 

adotam a padronização de modelos. 
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CAPÍTULO 3 – SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E MERCADO BANCÁRIO 

BRASILEIRO 

 

3.1 Sistema Financeiro Nacional 

 

O sistema financeiro é uma estrutura formada por um conjunto de instituições 

financeiras, não financeiras e instrumentos financeiros que tem como objetivo 

fundamental a transferência de recursos dos ofertadores finais ou agentes 

superavitários aos tomadores finais ou agentes deficitários (constituem os agentes 

deficitários ou superavitários, pessoas físicas, jurídicas e o governo), de forma que 

se criem condições para que os títulos e valores mobiliários negociados no mercado 

financeiro tenham liquidez, conforme apontam Cavalcante et. al. (2005) e Assaf Neto 

(2012). Fortuna (1998), de forma semelhante, indica que um sistema financeiro pode 

ser um conjunto de instituições que se dedicam ao trabalho de propiciar condições 

satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e 

investidores. Mellagi Filho (1998) contribui com essas definições ao mencionar a 

necessidade, por parte das instituições, em responder pela manutenção da 

confiança na moeda, por meio de normas e procedimentos que coíbam abusos. De 

forma generalista, esse sistema tem estrutura semelhante, principalmente, em 

países capitalistas ou de economia aberta. 

 

Andrezo e Lima (2002) e Cavalcante et. al. (2005) apresentam as 

características atrativas à transferência de recursos, proporcionadas pelo SFN: 

a. Economia de escala; 

b. Especialização e conveniência; 

c. Diversidade das características dos instrumentos financeiros; 

d. Divisibilidade; 

e. Maior segurança; 

f. Liquidez; 

g. Gestão de riscos. 

 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) apresentou diversos importantes 

eventos ao longo do século passado que foram fundamentais para o seu 

desenvolvimento e estruturação. Dois desses eventos nos fornecem algum 
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fundamento acerca da construção do sistema que há hoje e remontam à primeira 

metade do século XX, a Lei da Usura (Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933) e a 

Lei da Cláusula-Ouro (Decreto n. 23.501, de 27 de novembro de 1933), conforme 

estabelecem Andrezo e Lima (2002). A primeira lei previa a limitação da cobrança de 

taxa de juros no país em 12% ao ano, apesar de não indicar se os juros eram 

nominais ou reais o entendimento foi quanto a juros nominais, e a segunda lei 

proibiu o estabelecimento de contratos em quaisquer outros meios monetários que 

não fosse a moeda corrente nacional, impedindo mecanismos de correção 

monetária decorrentes de variações cambiais ou do preço do ouro. Vale ressaltar 

que o Brasil, da década de 1930, era preponderantemente agroexportador, com 

grande dependência do café e, por consequência, suscetível a crises internacionais. 

 

Em 1945, ocorre novo evento importante para a evolução do sistema, é 

fundada a SUMOC, Superintendência da Moeda e Crédito, por meio do Decreto-Lei 

n. 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, em função das obrigações assumidas pelo 

Brasil na conferência de Bretton Woods, em 1944. Teve o papel de assumir o 

controle do mercado monetário nacional e preparar terreno para a criação do Banco 

Central brasileiro, até então inexistente, conforme destacam Andrezo e Lima (2002). 

Nesse mesmo decreto de 1945 foi instituído um instrumento monetário, o “depósito 

compulsório”, que restringia o efeito multiplicador da moeda. Essa década também 

apresentou grande movimentação nos bancos, com instituições sendo fechadas, 

outras entrando em fusões e outras ainda sendo incorporadas, saneando-se e 

solidificando-se o Sistema Financeiro Nacional vigente à época, conforme descreve 

Fortuna (1998).  

 

Andrezo e Lima (2002) destacam que nesse período o mercado financeiro 

limitava-se ao mercado bancário, pois não havia instituições financeiras não 

monetárias à época capazes de oferecer opções adequadas às necessidades das 

demais organizações. A substituição de importações por produção local enfrentava a 

dificuldade de existência de recursos em condições de prazos adequados, ou seja, 

opções de financiamento de médio prazo, e taxas de juros condizentes com a 

operação. Avançou-se nesse processo de substituição de importações, porém ao 

preço de elevação das taxas de inflação no cenário nacional.  
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Anos Taxa de inflação

1947 2,7

1948 8,3

1949 12,2

1950 12,4

1951 11,9

1952 12,9

1953 20,8

1954 25,6

1955 12,4

1956 24,4

1957 7,0

1958 24,3

1959 39,5

1960 30,5

1961 47,7

1962 51,3

1963 81,3

1964 91,9

1965 34,5

Fortuna (1998) indica que a partir dos anos 1950 o potencial econômico 

nacional começa a se desenvolver e, como consequência, os bancos acompanham 

esse desenvolvimento. Também é destaque dessa década o aumento da inflação, 

conforme observado na Tabela: Inflação de 1947 a 1965, que contribuiu para a baixa 

formação de poupança nacional à época. Havia carência de capital social básico e 

de infraestrutura para que um processo de industrialização pudesse se desenvolver 

de forma adequada. Essa defasagem impulsionou a criação do BNDE no ano de 

1952, sustentado pelo aumento do imposto de renda auferido pelas pessoas físicas 

e jurídicas. 

                       Tabela 1: Inflação de 1947 a 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Andrezo e Lima (2002)  
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Com a expectativa de reorganização do então sistema financeiro a fim de 

atender as necessidades de operações financeiras de médio e longo prazo, dentre 

outras questões, uma série de medidas foram sendo instituídas. Ao final dessa 

década, em 1959, foi expedida a Portaria n. 309, em 30 de novembro, que 

regulamentava as financeiras, criadas por meio do Decreto n. 7.583 de 1945, com a 

finalidade de promover crédito, financiamento e investimento. Esse foi um dos 

importantes impulsos fornecidos ao sistema financeiro no período, pois essas 

instituições foram responsáveis pela criação e desenvolvimento de produtos de 

captação de poupança, conforme indicam Andrezo e Lima (2002).  

 

A década de 1960 foi promissora no estabelecimento de diversas leis que 

viriam a ser base do nosso sistema financeiro. Foi nesse período a promulgação da 

Lei de Capitais Estrangeiros (Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962) que 

representava a regulação básica da entrada de capitais externos no Brasil, como 

bens, máquinas e equipamentos, além de capitais financeiros, para fins de produção 

de bens e serviços e investimentos em atividades econômicas, e da Lei de Correção 

Monetária, Lei n. 4.357, de 17 de julho de 1964, para combate ao déficit 

orçamentário da União, principal causa do processo inflacionário, conforme 

explanado por Andrezo e Lima (2002).  

 

Ainda em 1964 foi estabelecida a Lei do Plano Nacional da Habitação, Lei n. 

4.380, de 21 de agosto, que criou o já extinto BNH, incorporado pela CEF, e 

procurou criar mecanismos para a redução da grave situação nacional de déficit 

habitacional, com consequências positivas para diversos setores da economia, 

principalmente o da construção civil, além de acrescentar vagas de emprego à 

economia. 

 

Fortuna (1998) destaca que essa fase promoveu também o estabelecimento 

da Lei da Reforma Bancária, Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e da Lei do 

Mercado de Capitais, Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, regulando o sistema 

financeiro e promovendo as instituições financeiras a atores preponderantes no seu 

desenvolvimento, se especializando em modalidades específicas de intermediação 

financeira ou atuando em todas elas. Costa Neto (2004) e Assaf Neto (2012), 

alinhados à Fortuna (1998), quanto às Leis da Reforma Bancária e de Mercado de 



67 
 

Capitais, incluem respectivamente, a Lei do Plano Nacional da Habitação, 

mencionada acima, e a Lei de criação dos Bancos Múltiplos, de 1988, como as 

principais responsáveis pela reestruturação do SFN. Para Cavalcante et al. (2005) a 

regulação do mercado financeiro promoveu benefícios como a proteção à poupança 

popular, a mitigação de riscos sistêmicos e o desenvolvimento para alocação mais 

eficiente de poupança popular em investimentos.  

 

Em destaque à Lei da Reforma Bancária, mencionada por Fortuna (1998) e 

Assaf Neto (2012) acima, que reestruturou todo o sistema financeiro existente à 

época, delimitando áreas de competência e definindo seus componentes 

participativos, Andrezo e Lima (2002) apontam a existência de dois motivos 

principais em sua promulgação, o estabelecimento de (i) “[...] uma administração 

monetária federal eficiente e flexível, capaz de formular e executar uma política 

monetária e creditícia de controle quantitativo global e de caráter seletivo [...]” e de 

(ii) “[...] modificações no regime jurídico das instituições financeiras privadas[...]”. Foi 

por meio dessa lei que se criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do 

Brasil, estabelecendo a política, a competência, a constituição, a administração e as 

receitas de cada uma dessas instituições. Fortuna (1998) destaca ainda que essa lei 

estabeleceu a submissão das instituições do sistema financeiro a normas 

operacionais, rotinas de funcionamento e procedimentos de qualificação. Tal 

submissão colaborou com o desenvolvimento e fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional e da supervisão do sistema bancário. 

 

O que se observou a partir da década de 1960 foi continuidade no 

estabelecimento de leis e normas, além da criação ou reorganização de bancos 

públicos com funções distintas para a sequência na estruturação do SFN. Foi criado 

o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, em 1962 e reorganizado o BASA, Banco da 

Amazônia em 1966 (que havia sido criado em 1942 como Banco de Crédito da 

Borracha), ambos atuando como bancos comerciais e como agente da SUDENE e 

da SUDAM, respectivamente, as Superintendências de Desenvolvimento da 

Amazônia e do Nordeste, conforme indicam Fortuna (1998) e Andrezo e Lima 

(2002). 
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A Lei das Reservas Monetárias, Lei n. 5.143 de 20 de outubro de 1966, 

instituiu o IOF, imposto sobre operações financeiras, incidente nas operações de 

crédito e seguro operacionalizadas por instituições financeiras e seguradoras e 

recolhido junto ao Bacen. O Decreto-Lei dos Seguros, Decreto-Lei n. 73 de 21 de 

novembro de 1966, instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados e a SUSEP, 

organizando a atividade seguradora que até então funcionava sob legislação 

dispersa.   

 

Com as bases do SFN lançadas nas décadas anteriores, principalmente nos 

anos 1960, nos anos 1970 foram colhidos frutos dos investimentos realizados em 

diversas áreas da economia nacional. O Brasil apresentava forte crescimento do 

PIB, auxiliado pela estrutura econômica desenvolvida até então, pelos investimentos 

em produção e, em parte, pelo bom momento da economia mundial.  

 

A década de 1970 deu continuidade à prolífica reestruturação observada no 

SFN obtida nas décadas anteriores, principalmente na década imediatamente 

anterior. Houve a regulamentação dos Fundos de Investimentos pela Resolução n. 

145 de 14 de abril de 1970, emitida pelo CMN; o fortalecimento das regras de 

intervenção e liquidação extrajudicial por meio da Lei n. 6.024 de 13 de março de 

1974; a regulação do Arrendamento Mercantil ou Leasing, por meio da Lei n. 6.099 

de 12 de setembro de 1974; a promulgação do Decreto-Lei 1.401 de 7 de maio de 

1975, disciplinando o acesso de capitais estrangeiros nas bolsas de valores 

brasileiras; a criação da CVM por meio da Lei. 6.385 de 7 de dezembro de 1976, 

tornando o mercado de capitais nacional mais complexo; o estabelecimento da Lei 

das S.As, Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976; a regulação das entidades de 

previdência privada por meio da Lei n. 6.435 de 15 de julho de 1977, entre outras. 

 

Apesar da situação econômica nos anos 1980 ter apresentado níveis 

inflacionários elevados, a regulamentação do SFN continuava sendo desenvolvida. 

Foram instituídas instruções normativas pela CVM regulando (i) operações de 

derivativos nas Bolsas de São Paulo e Rio de Janeiro e (ii) a formalização de clubes 

de investimento no mercado acionário. Foram expedidas Circulares pelo Bacen 

regulando as atividades de factoring. Foi criado o CRSFN, Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional, pelo Decreto n. 91.152 de 15 de março de 1985, com 
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a finalidade de servir de segunda e última instância em processos impetrados em 

função das leis 4.131/62, 4.380/64, 4.595/64 e 6.385/76. Houve a criação da CETIP, 

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, para ter papel 

semelhante à SELIC quanto aos títulos públicos no que diz respeito aos títulos 

privados, a implementação da Lei de Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, 

Lei n. 7.492 de 16 de junho de 1986, e a promulgação da Constituição Federal em 5 

de outubro de 1988 em cujo texto consta um capítulo específico responsável pela 

ordem econômica e financeira nacional, conforme indicam Andrezo e Lima (2002). 

 

A década de 1990 foi responsável pela retomada da ordem econômica 

perdida nos anos de 1980, em função da extrapolação dos níveis inflacionários que 

durou quase uma década e que provocou fuga de capitais do país e isolamento 

comercial. O estabelecimento do Programa de Estabilização Econômica, o Plano 

Real, em 1994, iniciado pela Medida Provisória n. 434, posteriormente convertida na 

Lei n. 8.880, e continuado pela Medida Provisória n. 539, posteriormente convertida 

na Lei n. 9.069, estabilizou a economia utilizando-se de mecanismos de controle ou 

instrumentos macroeconômicos, as âncoras monetária, fiscal e cambial, dentre 

outros elementos. Antes dele diversos planos foram elaborados e implementados 

sem sucesso como o Plano Cruzado (em 1986), o Plano Bresser (em 1987), o Plano 

Verão (em 1989), o Plano Collor (em 1990) e o Plano Collor 2 (em 1992), conforme 

destaca Assaf Neto (2012).  

 

O período pós 1994 ainda foi marcado, dentre outros aspectos, por ajustes do 

mercado nacional ao mercado mundial, com defasagem tecnológica em vários 

campos de atuação, demanda reprimida de consumo de bens duráveis, apesar dos 

níveis de taxa de juros elevados, desvalorização da moeda (o Real), crises 

estrangeiras como a asiática em 1997, a russa em 1998 e a mexicana em 1999, que 

ocasionaram impactos significativos em uma economia em reconstrução e ainda 

frágil como a nacional. Esse período apresentou uma queda significativa do número 

de bancos que funcionavam no país. A brusca redução dos níveis de inflação 

promovida pelo Plano Real aliado aos baixos níveis de eficiência das instituições 

financeiras, dentre outros elementos, desestabilizou uma grande quantidade de 

bancos acostumados com os altos ganhos representados pelo floating e não pelo 

processo de intermediação financeira. Assaf Neto (2012) indica que floating é a 
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retenção temporária de recursos de terceiros pelas IFs que, aplicados neste período 

de retenção no mercado financeiro, proporcionam ganhos à instituição. 

Tabela 2: Quantidade de empresas em funcionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Bacen - Relatório de Evolução do SFN 

            

Tabela 3: Quantidade de bancos – Classificação por porte (inclui bancos em 

funcionamento e em liquidação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bacen - Relatório de Evolução do SFN 
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Tabela 4: Instituições que sofreram ajustes no Plano Real (1994 a 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bacen - Relatório de Evolução do SFN  

 

Essa situação levou as autoridades econômicas nacionais a estabelecer um 

processo de saneamento do mercado bancário por meio de diversas medidas, 

dentre elas novas exigências para a abertura e funcionamento de IFs; da ratificação 

do acordo de Basiléia; da exigência de manutenção de VPL, Valor de Patrimônio 

Líquido, de acordo com o grau de risco da estrutura de seus ativos; do 

estabelecimento de programas como o PROER e o PROES, que concediam 

benefícios fiscais e proviam as IFs com assistência financeira para reorganização 

administrativa e, no caso das instituições públicas, saneamento para extinção por 

meio de fusão, cisão, incorporação ou outra legalmente admitida; da criação da 

Central de Risco de Crédito e do Fundo Garantidor de Crédito; da instituição de 

controles internos e de risco (práticas de compliance); e reestruturação do Sistema 

de Pagamentos Brasileiro (SPB); entre outros. 

 

Esse período apresentou desenvolvimento da legislação quanto à regulação, 

criação e implementação de diversos instrumentos de captação financeira e de 

fundos de investimento, entre outros, além de ratificar o Acordo de Basiléia, 

principalmente pela exigência de capital adicional de acordo com os níveis de risco 

dos ativos, de Basileia II e III (este último em processo), e da criação de outras 

regulamentações que compreendia diversos elementos de controle, como a 
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elevação dos limites mínimos de capital e patrimônio líquido para funcionamento das 

IFs. 

 

Todos os programas, leis, decretos-lei, circulares, carta-circulares etc. 

estabelecidos ao longo de décadas, aos quais estavam e estão submetidos os 

bancos, foram responsáveis, e importantes, para o processo de reorganização e 

reestruturação do SFN. Um dos principais aspectos nesse processo diz respeito aos 

exigentes controles estabelecidos pelas autoridades monetárias nacionais, que 

determinou às IFs evolução em termos de estrutura, de processos de governança, 

de mecanismos de controle, entre outros elementos, que de certa forma, ajudou a 

fundamentar a robustez e a austeridade pelo qual seria percebido e reconhecido 

mundialmente o SFN. Esse processo o levou à sua atual composição, que 

compreende um subsistema normativo e outro operativo, cada um composto por um 

conjunto de instituições com responsabilidades e deveres.  

 

 

                     Figura 4: Estrutura do SFN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Assaf Neto (2012) 
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Tal constatação pode ser observada em relatórios apresentados pelo Bacen, 

nos quais são apresentadas análises que constatam a robustez do SFN, como nos 

Relatórios de Estabilidade Financeira (REFs). Porém, para uma maior isenção, a 

mesma constatação pode ser observada em diversos documentos elaborados por 

autoridades monetárias pelo mundo. Em análises produzidas e apresentadas pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), como o de Avaliação da Estabilidade do Setor 

Financeiro (FSSA) e o de Avaliação da observância dos Princípios da Basileia para 

a Supervisão Bancária Efetiva (BCP DAR), ambos realizados no âmbito do 

Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) e divulgados em julho de 2012, 

destacam essa posição. Dentre outros índices são apurados o Índice de Basileia, do 

capital regulamentar para ativos ponderados pelo risco, nível de inadimplência bruto 

e líquido, retorno sobre ativos e nível de ativos líquidos para o passivo de curto 

prazo. 

  

http://www.bcb.gov.br/?RED-RELESTAB
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Tabela 5: Indicadores de solidez financeira do setor bancário (em percentual)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FMI - Financial System Stability Assessment  
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Tabela 6: Principais Indicadores de Solidez Financeira - Comparações entre 

países, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FMI - Financial System Stability Assessment  
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Esse programa, criado em 1999 após a crise Asiática, é um exercício 

conduzido conjuntamente pelo FMI e pelo Banco Mundial para avaliar os sistemas 

financeiros dos países-membros, sob as óticas de estabilidade e de 

desenvolvimento. Em seus relatórios são apresentados uma avaliação independente 

sobre a solidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e da supervisão bancária 

brasileira. O relatório de avaliação da estabilidade avalia que o sistema financeiro 

nacional é capitalizado e sólido, possuindo níveis de liquidez e de provisões seguras 

contra a inadimplência, e ainda proporciona altos níveis de rentabilidade aos 

participantes, comparado tanto a países emergentes quanto a países avançados. O 

FMI ainda realizou testes de estresse do setor bancário nacional, os quais 

destacaram a segurança do sistema, indicando que em casos de choques extremos 

não haveria ruptura, de forma que o SFN suportaria a situação, inclusive de choques 

oriundos de uma recessão global mais severa. 

Os órgãos de regulação e fiscalização que compõem o Subsistema Normativo 

do SFN para Assaf Neto (2014) e Cavalcante et. al. (2005) são: 

a. Conselho Monetário Nacional (CMN) - Instância máxima do 

sistema 

b. Banco Central do Brasil (Bacen) 

c. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

d. Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

e. Secretaria de Previdência Complementar (SPC) 

 

A composição do Subsistema Operativo ou de intermediação do SFN, 

conforme Assaf Neto (2014) e Cavalcante et. al. (2005), é de: 

a. Bancos Múltiplos 

b. Bancos Comerciais 

c. Caixas Econômicas 

d. Bancos de Investimento 

e. Bancos e Cias. de Desenvolvimento 

f. Companhias de Crédito, Financiamento e Investimento 

(financeiras) 

g. Bolsa de Valores 

h. Bolsa de Mercadorias e Futuros 

i. Sociedades Corretoras 
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j. Sociedades Distribuidoras 

k. Agentes Autônomos de Investimento 

l. Cias. de Seguros 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão máximo do Sistema 

Financeiro Nacional possuindo função estritamente deliberativa, não cabendo 

qualquer atividade executiva. Compõem a formação atual, definida pela Lei n. 9.069 

de 29 de junho de 1995, o Ministro da Fazenda, na qualidade de seu presidente, o 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Bacen. Possui a 

responsabilidade de formular toda a política de moeda e de crédito, objetivando 

atender aos interesses econômicos e sociais do país. Apresenta diversas 

atribuições, indicadas por Andrezo e Lima (2002), Assaf Neto (2014) e Cavalcante et 

al. (2005), como por exemplo: 

a. A fixação de diretrizes e normas da política cambial; 

b. A regulamentação de taxas de juros, comissões ou outras 

remunerações; 

c. A regulação da constituição e do funcionamento das IFs.; 

d. O acionamento de medidas de prevenção ou correção de 

inflação; 

e. Outros. 

 

O Banco Central do Brasil (Bacen) é o poder executivo das políticas 

traçadas pelo CMN e órgão fiscalizador do SFN com a responsabilidade de 

manutenção de sua estabilidade. Apresenta as seguintes atribuições, indicadas por 

Andrezo e Lima (2002), Assaf Neto (2014) e Cavalcante et al. (2005): 

a. Fiscalizar as IFs; 

b. Conceder autorização às IFs para funcionamento, instalações e 

fusões/aquisições; 

c. Emissão de dinheiro; 

d. Controle de crédito e de capitais estrangeiros; 

e. Compra e venda de títulos públicos; 

f. Outros. 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda que age sob orientação do CMN. Normatiza e controla o 

mercado de valores mobiliários. Possui as seguintes atribuições destacadas por 

Assaf Neto (2014) e Cavalcante et al. (2005): 

a. Promover ações que direcionem poupança ao mercado 

acionário; 

b. Estimular o funcionamento adequado das bolsas; 

c. Assegurar a lisura das operações de compra e venda de 

valores mobiliários; 

d. Proteger os investidores; 

e. Outros 

 

3.2. Composição do Mercado Financeiro. 

 

Diversas classificações podem ser observadas quanto à descrição do 

Mercado Financeiro. 

 

Para Andrezo e Lima (2002), o Mercado financeiro é composto pelo Mercado 

de Crédito e pelo Mercado de Capitais, o primeiro formado por agentes e 

instrumentos financeiros envolvidos em operações de prazo curto, médio ou 

aleatório, e o segundo formado por agentes e instrumentos financeiros envolvidos 

em operações de prazo médio, longo ou indeterminado. 

 

Securato (2008) traz uma descrição de mercados financeiros que são os 

mercados de captação e aplicação de recursos, em prazos, volumes e moedas 

diversos, negociados pelo parâmetro da taxa de juros direta ou indiretamente, 

praticamente funcionando como moeda de negociação. 

 

Cavalcante et. al. (2005) descrevem os “mercados do dinheiro” composto 

pelos Mercados Monetário, de Crédito, Cambial e de Capitais, citando que devido há 

muita interação entre eles. Assim, destaca o papel do Mercado Financeiro como: 

a. Formação de preços dos ativos; 

b. Liquidez; 

c. Redução de custos; 
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d. Redução de riscos; 

e. Diversificação; 

f. Proteção; 

g. Facilitar troca de bens e serviços ao promover especialização; 

h. Outros. 

 

Assaf Neto (2014), em linha com Cavalcante et al. (2005), explana que a 

composição do Mercado Financeiro pode ser estabelecida pelo Mercado Monetário, 

Mercado de Crédito, Mercado Cambial e Mercado de Capitais, adicionando que em 

função da complexidade do sistema, e desses mercados, muitas vezes eles se 

confundem. 

 

O Mercado Monetário apresenta como objetivo a liquidez monetária da 

economia, por meio da negociação de títulos que tem como referência a taxa básica 

de juros, sua mais importante moeda de transação, com particularidades de prazos 

reduzidos de resgate e alta liquidez, de acordo com Assaf Neto (2014). Ou seja, o 

mercado monetário é caracterizado por operações de curto e curtíssimo prazos, 

conforme destaca Securato (2008), lastreados pela taxa básica de juros da 

economia nacional, a SELIC, que é a media ajustada das taxas de juros negociadas 

nas operações de títulos públicos federais apurados no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia, no prazo de um dia.  

 

O COPOM, Comitê de Política Monetária Nacional, instituído em 1996, e 

composto pelo Presidente do Banco Central (Bacen) e seus diretores, reúnem-se a 

cada 45 dias com o objetivo de definir a meta da taxa SELIC, ou seja, estabelecer as 

diretrizes básicas do comportamento dessa taxa no mercado monetário, informando 

ao mercado a taxa meta para o financiamento dos títulos públicos. O Copom avalia 

informações de três naturezas, de acordo Cavalcante et al. (2005): 

a. Conjuntura; 

b. Mercado cambial; 

c. Mercado financeiro. 

 

A autoridade monetária, de forma a manter um nível ideal de liquidez para a 

economia, com reflexos à manutenção dos empregos em níveis adequados, à 
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manutenção da estabilidade de preços e sustentação de uma taxa de crescimento 

econômico adequada, altera o perfil de consumo dos agentes econômicos, 

regulando-o para cima e para baixo, por meio de seus instrumentos de política 

monetária, conforme Cavalcante et al. (2005). 

 

 

Gráfico 1: Meta da taxa SELIC (1996 a 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Bacen 

 

O Mercado de Crédito é marcado por operações de prazo curto, médio ou 

aleatório. Os bancos possuem importante papel nesse mercado como 

intermediadores financeiros, ou seja, transferindo os recursos captados de agentes 

superavitários, por meio de instrumentos financeiros captadores como os depósitos 

à vista, Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), entre outros, aos agentes 

deficitários, por meio de instrumentos financeiros de empréstimo como capital de 

giro, conta garantida, descontos de títulos, crédito pessoal, entre outros, cobrando 

para isso uma taxa de juros, indica Assaf Neto (2012). A diferença entre a taxa de 

captação paga às unidades superavitárias e a taxa de empréstimo cobrada das 

unidades deficitárias é o lucro gerado pelo banco, usualmente conhecido como 

spread. Aspecto importante apresentado por Cavalcante et al. (2005) trata-se da 

característica de funcionamento contratual desse mercado, com o estabelecimento 

de normas para o processo de concessão, nos quais são definidas questões como 
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valor da operação, destino e uso dos recursos, custo do crédito, prazos, garantias 

oferecidas e formas de liquidação, por exemplo. 

 

Em função principalmente de atividades comerciais internacionais há a 

necessidade de realização de conversão de moedas entre países, cujo Mercado 

Cambial é o responsável. Praticamente todos os setores da economia nacional 

sofrem algum tipo de influência, mais forte ou menos intensa, dos preços das 

moedas internacionais, de acordo com Assaf Neto (2012). Setores exportadores e 

importadores sofrem influências contrárias, como exemplo, com a cotação da moeda 

americana em alta, os custos para os importadores se elevam, ou seja, o efeito é 

negativo, ao passo que para os exportadores as receitas tendem a aumentar, o 

efeito, neste caso, é positivo.  

 

Cavalcante et al. (2005) destacam que em economias abertas, com trânsito 

livre de bens, serviços e capitais, a taxa de câmbio das moedas torna-se uma 

variável fora do controle dos Bancos Centrais, sendo definida em função das 

variáveis estruturais de cada país e em função da confiança gerada por essa nação 

aos investidores estrangeiros. A responsabilidade exercida pela administração do 

mercado cambial é o de promover o desenvolvimento econômico de forma 

equilibrada, impedindo distorções que acarretem em desordens no sistema 

financeiro. 

 

O Mercado de Capitais, que responde pelas operações de médio e longo 

prazo, como debêntures, ou pelas operações com prazo indeterminado, como 

ações, apresenta uma característica importante que é a transferência de recursos 

entre quem tem capacidade de poupança e quem é deficitário em recursos de longo 

prazo sem intermediários, conforme indicam Cavalcante et al. (2005). Neste caso a 

unidade superavitária, ou investidor, “empresta” seu dinheiro diretamente à empresa 

a qual se acredita ter capacidade de honrar o compromisso, de retornar o recurso 

emprestado adicionado de um percentual adequado à sua expectativa de ganho 

(taxa de juros, dividendos, bonificações etc.) e ao risco exposto. Outro aspecto 

importante nesse mercado é que o risco de não receber o recurso emprestado e sua 

remuneração (juros) por motivo de default ou “quebra” do tomador é do agente 
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superavitário. O maior risco assumido no mercado de capitais gera a expectativa de 

maiores retornos.  

 

Quadro 4: Características dos Mercados 

Mercado Prazos Finalidade 

Monetário 
Curto e 

curtíssimo 

Controle da liquidez monetária da economia, 

suprimentos momentâneos de caixa 

de Crédito Curto e médio 
Financiamento do consumo e Capital de giro 

das empresas 

Cambial À vista e curto 
Conversão de valores em moedas 

estrangeiras e nacional 

de Capitais 
Médio, longo e 

indeterminado 

Financiamento de investimentos, de giro e 

especiais 

Fonte: Securato (2008) e Cavalcante et. al.(2005)       

  

Conforme mencionado anteriormente acerca da complexidade do SFN e de 

seus mercados, pode haver dificuldades em se estabelecer limites ou fronteiras 

entre eles, de forma que conclui-se que a atuação do SFN se dá em todos os 

mercados mencionados, seja ele o Monetário, o de Crédito, o Cambial e o de 

Capitais. 

 

3.3 Mercado Bancário Brasileiro 

 

O conjunto da legislação promovida pelo CMN e Bacen definiu os contornos 

das áreas de atuação dos bancos, estabelecendo segmentos e classificação das 

IFs. As regras de funcionamento estabelecidas para os diversos agentes atuantes 

no SFN, no qual se inserem os bancos, equalizam os participantes em áreas de 

atuação dentro do subsistema operativo, classificando-os como: 

a. Banco Múltiplo  

b. Banco Comercial  

c. Caixa Econômica 

d. Cooperativa de Crédito  

e. Banco de Desenvolvimento 
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f. Banco de Investimento 

g. Banco de Câmbio 

h. Sociedade de CFI 

i. Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários  

j. Sociedade Corretora de Câmbio  

k. Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

l. Sociedade de Arrendamento Mercantil 

m. Sociedade de Crédito Imobiliário 

n. Associação de Poupança e Empréstimo 

o. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte 

p. Agência de Fomento 

q. Companhia Hipotecária 

r. Consórcio 

s. Outros 

 

Andrezo e Lima (2002) classificam os bancos ou agentes na composição do 

subsistema de intermediação, ou operativo, entre o sistema monetário e o não 

monetário, como bancos (i) Múltiplo, (ii) Comercial e (iii) Caixa Econômica, para o 

primeiro caso, e bancos de (i) investimento, (ii) desenvolvimento, (iii) sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, (iv) sociedades de arrendamento mercantil, (v) 

cooperativas de crédito, (vi) sociedades de crédito imobiliário e (vii) Associações de 

poupança e empréstimo, para o segundo caso.  

 

Alinhado a Andrezo e Lima (2002), Assaf Neto (2012) apresenta a mesma 

classificação, porém indica os bancos ou agentes como instituições bancárias, 

equivalente ao sistema monetário, e instituições não bancárias, equivalentes ao 

sistema não monetário. Cavalcante et. al. (2005) ainda incluem as cooperativas de 

crédito no sistema monetário ou como instituições bancárias.  

 

A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, indica que um banco é uma 

instituição regulada pelo Bacen, pertencente ao SFN, que cumpre as funções de (i) 

rentabilizar as economias e poupanças das pessoas e empresas através do 

pagamento de juros, (ii) de financiar o consumo e o investimento das pessoas e 
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empresas e (iii) realizar serviços de pagamentos e recebimentos também para seus 

clientes pessoa física ou jurídica.  

 

A característica fundamental que diferencia instituições financeiras bancárias 

das instituições financeiras não bancárias é a captação de recursos via depósito à 

vista em conta corrente, conforme destacam Fortuna (1998) e Assaf Neto (2012). 

Essa condição cria o conhecido efeito multiplicador da moeda, conforme Andrezo e 

Lima (2002).  

 

A Resolução CMN 2.099, de 1994, indica que o Banco Comercial tem como 

característica a captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, podendo 

captar também depósitos a prazo, Seu objetivo principal é proporcionar recursos 

monetários suficientes para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a 

indústria, as prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. O 

capital da instituição pode ser privado ou público, nacional ou estrangeiro. A 

Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, define o Banco Comercial como o 

banco de uso cotidiano de pessoas físicas e jurídicas, com rede de atendimento 

(agências e postos de atendimento bancário) e canais eletrônicos (internet, caixas 

eletrônicos - ATMs, call centers etc.) para movimentação de contas correntes, contas 

de poupança, fundos de investimento, cartões de crédito, empréstimos pessoais, 

crédito consignado, empréstimos para capital de giro, financiamentos para compra 

da casa própria, entre outros. 

 

            O Banco múltiplo é uma instituição financeira que realiza operações ativas, 

passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das 

carteiras (i) comercial, (ii) de investimento e/ou de desenvolvimento, (iii) de crédito 

imobiliário, (iv) de arrendamento mercantil e de (v) crédito, financiamento e 

investimento. Deve constituir-se por ao menos duas carteiras, sendo uma delas, 

obrigatoriamente, a comercial ou a de investimento, e ser organizado sob a forma de 

sociedade anônima. Seu capital pode ser de ordem privada ou pública, nacional ou 

estrangeira. As instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista, 

conforme a Resolução CMN 2.099, de 1994. 
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Tabela 7: Bancos autorizados a funcionar 

  

Fonte: Bacen   
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO 

4.1  Introdução 

 

Neste estudo de caso são observadas as condições impostas pelo Bacen, 

órgão regulador do mercado nacional, às IFs quanto ao processo de gerenciamento 

de capital, o entendimento dos riscos aos quais os bancos incorrem, o histórico de 

Basiléia e o tratamento dado pela instituição quanto ao tema de risco de estratégia. 

Uma avaliação quantitativa da IF é realizada a fim de se tentar mensurar se é 

realizado um efetivo gerenciamento de risco de estratégia. 

 

Kroszner (2008) relata que o ambiente no qual as organizações bancárias 

estão inseridas, independente de tamanho e do tipo, apresenta diversos desafios. A 

alta administração tem a responsabilidade de definir a estratégia, desenvolver e 

manter práticas de gestão de risco, estabelecer um framework para a inevitável 

incerteza que se incorre, além de enfrentar as dificuldades atuais. Dessa forma, é 

preponderante que se integre estratégia e gestão de risco, por meio de uma 

estrutura de gerenciamento de risco de estratégia.  

 

Conforme destacado neste trabalho, o SFN evoluiu nas últimas décadas em 

questões de regulação e controle, conforme se pode observar em função do 

estabelecimento de um conjunto de leis que fundamentam sua estruturação 

histórica. O Bacen, instituição componente do SFN no subsistema normativo, ratifica 

sua função de gestor e regulador do sistema financeiro em um contexto de 

aprimoramento do monitoramento e controle do Mercado Bancário, ao avançar na 

exigência de um sistema ou estrutura para o gerenciamento de capital por parte das 

instituições financeiras. As IFs, componentes do SFN no âmbito do subsistema 

operativo, dentro desse contexto de aprimoramento do monitoramento e controle do 

sistema bancário, responde quanto à questão do gerenciamento de capital 

considerando, também, seus objetivos estratégicos. 

 

O processo de gerenciamento de capital das IFs foi estabelecido pelo Bacen, 

dentre os diversos processos reguladores aos quais os bancos respondem, por meio 

de sua Resolução n. 3.988, de 30 de junho de 2011 e Circular n. 3.547, de 7 de julho 

de 2011, a qual tratam, respectivamente, sobre a implementação de estrutura de 
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gerenciamento de capital e do estabelecimento de procedimentos e parâmetros 

específicos, tendo como objetivo um processo contínuo de monitoramento e controle 

do capital a ser mantido pelas instituições, para uma adequada avaliação de suas 

necessidades de capital de forma a realizar cobertura financeira perante aos riscos 

aos quais estão sujeitas, inclusive do Risco de Estratégia, planejando metas e 

necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição, 

simulando eventos severos e condições extremas de mercado (teste de estresse) e 

avaliando seus impactos no capital da Organização, conforme definido pelo Bacen 

(2011), em um horizonte de tempo de três anos. 

 

Os diversos riscos aos quais estão expostas as IFs como os riscos financeiros 

de crédito, de mercado, de liquidez, e os riscos não financeiros como o risco legal, 

operacional e de estratégia, por exemplo, exigem a implementação de uma estrutura 

de gerenciamento de capital compatível com a natureza de suas operações, com a 

complexidade de seus produtos e serviços, além da dimensão de sua exposição a 

riscos, para a ampliação e o aprimoramento de seus controles. Especificamente o 

Risco de Estratégia, conforme estabelece o Bacen (2011), decorre de mudanças 

adversas no ambiente de negócios ou de utilização de premissas inadequadas na 

tomada de decisão. 

 

Tal estrutura deve facilitar que uma estratégia corporativa global eficaz 

combine um conjunto de atividades que uma empresa pretende realizar com uma 

avaliação adequada dos riscos incluídos nessas atividades, ou seja, a alta 

administração deve tomar as decisões estratégicas com a plena consciência sobre 

os riscos envolvidos, conforme Kroszner (2008). A construção de uma estrutura de 

gerenciamento de risco estratégico rigoroso passa pela avaliação de suas práticas 

internas, do seu ambiente de negócios e pela compreensão do quão interligados os 

dois estão. 

 

4.2 Gerenciamento de Capital 

 

O Gerenciamento de Capital estabelece um processo chamado de Processo 

Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP - lnternal Capital Adequacy 

Assessment Process), conforme Circular n. 3.547, para a avaliação da suficiência do 
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capital mantido pelas instituições financeiras, e sua adequação, considerando os 

objetivos estratégicos e os riscos aos quais estão sujeitas, no horizonte de tempo de 

três anos, e simulação de eventos severos e de condições extremas de mercado 

(teste de estresse) e avaliação de seus impactos no capital da Organização.  

 

A Resolução 3.988 de 30 de junho de 2011, que dispõe sobre a 

implementação de estrutura de gerenciamento de capital, em seu artigo 6º, 

apresenta as características das IFs que se enquadram no processo e devem 

desenvolver tal estrutura, o ICAAP, mencionado no inciso VI do art. 4º:  

I - possuam ativo total superior a R$100.000.000.000,00 (cem bilhões de 

reais);  

II - tenham sido autorizadas a utilizar modelos internos de risco de mercado, 

de risco de crédito ou de risco operacional; ou  

III - sejam integrantes de conglomerado financeiro, nos termos do Plano 

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), que possua ativo 

total superior a R$100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais) e seja composto por 

pelo menos um banco múltiplo, comercial, de investimento, de desenvolvimento, de 

câmbio ou caixa econômica.  

 

O parágrafo 1º deste artigo 6º indica dispensa de implementação do ICAAP 

os bancos cooperativos, as cooperativas de crédito, as associações de poupança e 

empréstimo, as companhias hipotecárias, as agências de fomento, as sociedades 

corretoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades corretoras de câmbio, as 

sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades de 

arrendamento mercantil, as sociedades de crédito ao microempreendedor e à 

empresa de pequeno porte, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, 

as sociedades de crédito imobiliário, bem como as demais instituições que não se 

enquadrem no disposto dos itens I a III. 

 

Tais documentos iniciaram um processo dentro dos bancos enquadrados em 

alguns parâmetros e métricas quanto ao Patrimônio de Referência Exigido, dentre 

eles o Banco Bradesco S.A., por possuir ativos superiores ao exigido e por ser 

integrante de conglomerado financeiro, no qual era necessário o estabelecimento de 

uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com a natureza de suas 
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operações, complexidade dos produtos e serviços oferecidos, além da dimensão de 

sua exposição a riscos.  

 

Algumas exigências para a construção de uma estrutura de gerenciamento de 

capital foram estabelecidas, como por exemplo, mecanismos que possibilitem a 

identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, políticas e 

estratégias para o gerenciamento de capital que estabeleçam mecanismos e 

procedimentos destacados a garantir a manutenção do capital compatível com os 

riscos incorridos, relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação de capital, 

entre outras, além de um processo interno de avaliação da adequação de capital.  

 

Conforme estabelece a Circular 3.547, o ICAAP tem como comprometimento 

avaliar a suficiência do capital mantido pela instituição, de acordo com seus 

objetivos estratégicos e os riscos a que está sujeita e: 

a) avaliar e calcular a necessidade de capital para cobertura dos 

riscos relevantes abaixo: 

a. risco de crédito; 

b. risco de mercado; 

c. risco operacional; 

d. risco de taxa de juros; 

e. risco de crédito da contraparte; 

f. risco de concentração. 

b) avaliar a necessidade de capital para cobertura dos demais 

riscos relevantes: 

a. risco de liquidez; 

b. risco de estratégia; 

c. risco de reputação. 

 

Saunders (2000) indica que há risco de crédito em função da possibilidade do 

não pagamento integral dos fluxos de caixa prometidos pelos títulos primários de 

posse das IFs, ou seja, caracteriza-se pela possibilidade da IF não receber os 

valores cedidos a pessoas físicas ou jurídicas. Esses valores compõe a carteira de 

ativos recebíveis da instituição e são compostos pelo montante emprestado, o 

principal, e pelo rendimento de juros, ao qual está sujeito o principal. Esse risco é 
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afetado (i) pela política de concessão de crédito estabelecida pela IF, que pode 

afrouxar ou apertar seus mecanismos para a concessão de recursos em função das 

estratégias adotadas pela instituição, das condições da economia, ou do volume já 

concedido, por exemplo, (ii) pela gestão de risco, devido sua política de 

diversificação de ativos de crédito, com a intenção de ajuste na probabilidade de 

risco da carteira, afetando, por exemplo, o seu índice de inadimplência e reduzindo-o 

ao mínimo possível (no nível do risco sistêmico) e (iii) pela eficiência administrativa 

da organização.  

 

O risco de mercado vincula-se ao preço praticado no mercado financeiro em 

ativos e passivos negociados pelas IFs. Ele representa o quanto pode ser perdido ou 

ganho quando da aplicação em contratos ou outros ativos em função das alterações 

que podem ocorrer nos preços no mercado. Saunders (2000) destaca que há risco 

de mercado sempre que uma IF negociar qualquer ativo, passivo ou derivativo, ao 

invés de mantê-los com propósito, respectivamente, de investimento a longo prazo, 

financiamento ou hedging. Como exemplo, quando uma IF posiciona-se 

compradora, ou ativa, em dólar, e não há operação ou operações opostas, 

posicionando-se vendedora ou passiva (fazendo “hedg”), ela está exposta a variação 

dessa moeda. Grosso modo, caso sua cotação se eleve seus ganhos serão 

proporcionais à elevação, caso contrário ela incorrerá em perdas. Quanto maior a 

volatilidade de um título ou ativo, maiores são os riscos e, por consequência, as 

possibilidades de ganhos ou perdas. 

 

O risco operacional tem como característica de sua ocorrência motivos de 

falha humana, falha em sistemas, em computadores, fraudes etc.. Saunders (2000) 

menciona o Risco Tecnológico e Operacional, haja vista o ganho de relevância da 

tecnologia nos processos bancários ocorrida, principalmente, nas últimas três 

décadas, em função da busca por eficiência operacional. 

 

O risco de taxa de juros pode ser definido como o efeito de mudanças nas 

taxas de juros no valor de um único ativo, no valor dos portfólios de ativos ou na 

diferença entre os valores de um portfólio de ativos e o portfólio de passivos que os 

lastreiam e, por último, na diferença representada pelo patrimônio líquido, conforme 

explica Carvalho (1994). Saunders (2000), alinhado a Carvalho (1994), destaca que 
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há risco de variação de taxa de juros em função do descasamento de taxa de juros e 

valores entre ativos e passivos, ou seja, a IF adquire ativos (captação) e passivos 

(empréstimos) com prazos e juros diferentes, expondo-se ao risco, porém inerente à 

sua função de intermediário financeiro. As IFs atuam com sensibilidade às taxas de 

juros, em função de fatores internos e externos à organização, sendo que os fatores 

internos são os associados à composição dos ativos e passivos, á qualidade e 

maturidade dos empréstimos e à maturidade dos fundos captados, e os fatores 

externos estão condicionados à situação econômica e ao nível das taxas de juros. 

As IFs podem gerenciar os fatores internos, mas apenas tentar se adaptar às 

condições externas. 

 

O risco de crédito da contraparte, conforme define o Bacen (2009) é 

entendido como a possibilidade de não cumprimento, por determinada contraparte, 

de obrigações de operações que  envolvam a negociação de ativos financeiros, 

incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros derivativos. 

 

O risco de concentração decorre de exposições significativas a uma 

contraparte, a um fator de risco ou a grupos de contrapartes relacionadas por meio 

de características comuns, como o mesmo setor econômico ou a mesma região 

geográfica, conforme indica o Bacen (2011). 

 

O risco de liquidez apresenta-se pela indisponibilidade imediata de caixa para 

fazer frente à necessidade de recursos de seus depositantes e aplicadores. A 

redução do volume de caixa de uma IF em níveis baixos, em função de reduzida 

produção de juros, pode elevar a possibilidade de incapacidade de suprir resgates 

imprevistos dos depositantes. Saunders (2000) destaca que o caixa é o recurso mais 

líquido para a instituição honrar seus compromissos e que uma situação de baixa 

liquidez pode acarretar uma elevação no preço pago pela IF para captar recursos 

adicionais no mercado de forma a enfrentar essa condição e, em situações mais 

graves, pode haver a necessidade de venda de ativos da corporação, a preços 

baixos, para cobertura das retiradas realizadas pelos depositantes ou titulares de 

passivos.  
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Conforme descrito anteriormente, o risco de estratégia é definido por Laker 

(2007) como riscos externos que possam inviabiIizar uma instituição bancária em 

função de alterações inesperadas no ambiente de negócios no que diz respeito à 

economia, à politica, à reguIação, à tecnologia, ao social e aos concorrentes. Indica 

que este risco pode se manifestar sob a forma de menores receitas, como redução 

da demanda por produtos e serviços, custos mais elevados, ou custo de 

inflexibilidade, como a incapacidade de reduzir os custos fixos rapidamente de 

acordo com volumes de negócios mais baixos que o esperado. O risco de estratégia 

é descrito pelo Bacen (2011) como um risco que “decorre de mudanças adversas no 

ambiente de negócios ou de utilização de premissas inadequadas na tomada de 

decisão”. A esfera da estratégia vincula-se, também, ao apetite a risco estabelecido 

pelas IFs, pois é ali que se define qual grau de risco a instituição está disposta a 

incorrer para auferir determinados níveis de retornos. 

 

O risco de reputação, também conhecido como risco de imagem, decorre de 

práticas adotadas pela IF, ou seus representantes, que geram impacto negativo 

sobre os negócios a serem realizados com os demais participantes do mercado. O 

Bacen (2011) define que decorre de percepção negativa sobre a instituição por parte 

de clientes, contraparte, investidores ou supervisores. 

 

Santomero (1997) aponta para uma simplificação na categorização dos riscos 

aos quais as IFs estão expostas, agrupando-os sob uma perspectiva gerencial, em 

três classes: 

a. riscos que podem ser eliminados ou evitados com o emprego de 

práticas de negócios; 

b. riscos que podem ser transferidos; 

c. riscos que devem ser gerenciados de forma ativa 

 

Em consonância com os relatórios do FMI de Avaliação da Estabilidade do 

Setor Financeiro (FSSA) e o de Avaliação da observância dos Princípios da Basileia 

para a Supervisão Bancária Efetiva (BCP DAR) apresentados anteriormente, os 

bancos nacionais possuem níveis de capital acima do mínimo exigido pela 

legislação, porém tal realidade pode ser alterada com a regulamentação de Basiléia 

III, apresentando necessidade de um acompanhamento mais rigoroso dos níveis do 
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Patrimônio de Referência (PR), o capital disponível nas organizações bancárias, 

evidenciando a importância da estruturação de uma área de gerenciamento de 

capital dentro das organizações, para monitoramento de possíveis impactos na sua 

disponibilidade em relação ao capital necessário para fazer frente aos riscos 

identificados.  

 

O índice de Basileia é determinado pela divisão do Patrimônio de Referência 

(PR) pelo Ativo Ponderado ao Risco (RWA), sendo que seu limite mínimo definido 

pelo Bacen é de 11 %, podendo chegar, em janeiro de 2019, à faixa entre 10,5% e 

13%1. 

A Resolução n. 4.192 de 2013 do Bacen determina o PR como o montante de 

capital disponível para a cobertura dos riscos aos quais a organização está exposta. 

Este valor consiste no somatório do Capital Nível I e do Nível II e deve ser calculado 

pelos parâmetros estabelecidos na resolução.  

 

O Capital Nível I é formado pela soma do Capital Principal e do Capital 

Complementar, sendo que o Capital Principal é apurado, principalmente, pela soma 

dos valores correspondentes ao capital social; reservas de capital, de reavaliação e 

de lucros; ganhos/perdas não realizadas decorrentes dos ajustes de avaliação 

patrimonial; lucros acumulados e as deduções, entre outras, dos ajustes prudenciais, 

ao passo que o Capital Complementar é apurado mediante a soma dos valores 

correspondentes aos instrumentos que atendam aos requisitos estabelecidos no art. 

17, deduzidos os valores mencionados no art. 6° da Resolução n. 4.192 de 2013 do 

Bacen.  

 

O Capital Nível II é apurado mediante a emissão de instrumentos de captação 

de recursos de terceiros, de longo prazo, subordinados ao pagamento dos demais 

passivos da instituição, desde que sejam elegíveis, conforme art. 20, e autorizados a 

compor o capital, conforme art. 24 da mesma Resolução n. 4.192 de 2013 do CMN, 

que regula o Capital Nível I. 

 

Os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) tem seu montante apurado pela 

corresponde soma das parcelas referentes aos riscos de: crédito, mercado e 
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operacional, conforme definições do Capítulo III da Resolução n° 4.193 de 2013 do 

CMN.  

 

O Capital Econômico (CE) trata-se da soma dos RWA, calculados pela 

organização conforme modelos internos, multiplicada por fator definido pelo Bacen, 

conforme regulamentações específicas. A sua apuração contempla, além dos riscos 

regulamentares tratados pelo Patrimônio de Referência Exigido, os riscos de crédito, 

de mercado e operacional, os demais riscos aos quais a organização está exposta, 

sendo um deles o risco de estratégia. Existem riscos que podem ser mensurados 

quantitativamente e riscos que são tratados de forma qualitativa,· considerando as 

definições de governança.  

 

A insuficiência de Capital, resultado negativo, ou a margem real de capital, 

resultado positivo, é o valor resultante do Patrimônio de Referência (PR) subtraído o 

Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e o Risco da Carteira Banking (Rban). A 

resultante do cálculo sendo uma insuficiência de capital destaca a instituição 

financeira fora do limite preestabelecido pelo Bacen, necessitando buscar outras 

fontes de capital que deverão estar especificadas em seu plano de contingência de 

capital e sujeitas às penalidades definidas em regulamentação específica.  

 

O apetite a riscos da organização refere-se aos tipos e níveis de riscos que, 

de forma ampla, a Organização se dispõe a admitir na realização dos seus objetivos, 

conforme indica McConnell (2012), e está refletido na filosofia de gerenciamento de 

riscos corporativos que, por sua vez, influencia a cultura e o modo de atuação da 

Organização. McConnell (2012) destaca, ainda, a importância das políticas de risco 

definidas pelas IFs, tornando transparente o apetite a risco da Organização. 

 

Os testes de estresse se tratam de uma simulação na qual a instituição 

financeira elabora um cenário adverso, extremo, mas plausível, para a identificação 

do impacto nas linhas de negócio do Banco e, consequentemente, na 

disponibilidade e na necessidade de capital.  

 

O estabelecimento de um Plano de Contingência pela instituição financeira 

tem como objetivo a descrição de ações a serem tomadas quando identificada a 
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insuficiência de capital, seja em cenário base ou cenário de estresse. Tais ações 

têm a finalidade de minimizar possíveis impactos destes cenários e estarem em linha 

com as exigências regulamentares.  

 

4.3 Histórico: Basileia I, II e III 

 

Marcado pelo início da globalização da economia e pela formação de blocos 

econômicos, os anos de 1980, viu surgir a necessidade de padronização de 

mensuração do risco ao qual cada instituição financeira dos diferentes países estava 

exposta. O Grupo dos Dez (Alemanha, Bélgica, Canadá, EUA, França, Holanda, 

Itália, Japão, Reino Unido e Suécia além da Suíça – país sede), em 1988, criou 

normas padronizadas de definição do nível de capital a ser alocado pelos bancos, 

Basileia I. Dessa forma, foi definido que o patrimônio de referência sobre o total de 

ativos ponderados pelo risco dos bancos deveria apresentar índice igual ou superior 

a 8% com o intuito de garantir que os recursos de credores desses bancos fossem 

quitados no caso de instabilidade do mercado, evitando a quebra da instituição. No 

Brasil, o Bacen adotou inicialmente índice de 8%, passando a 10% em 1998 e a 

11% em 1999, mantendo esse patamar até o momento. 

 

Um novo acordo, Basileia II, com o intuito de aprimorar a avaliação dos riscos 

de cada instituição, foi divulgado em 2001, onde instituiu-se que as IFs que 

assumissem maior risco deveriam alocar mais capital para se enquadrar na nova 

regra. Basileia II calca-se em três pilares: 

a) Primeiro Pilar: diz respeito ao capital mínimo requerido. É o capital total 

da empresa sobre seus Riscos de Crédito, de Mercado e Operacional. 

Esse índice foi mantido em 8% no mínimo. 

b) Segundo Pilar: se refere à revisão de processos internos de 

supervisão. Cada instituição financeira deve possuir processos 

internos de controle e acompanhamento do nível de capital tendo em 

vista o nível de risco que a empresa está exposta. Esses processos 

devem ser submetidos à aprovação da Supervisão Bancária. 

c) Terceiro Pilar: se remete à disciplina de mercado. Ele estimula maior 

transparência das empresas, através de maior abertura de informações 

sobre o perfil de risco dos bancos. 
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McConnell (2014) destaca que antes da crise financeira global de 2008/2009 

raramente os reguladores avaliavam os resultados dos bancos à luz das estratégias 

adotadas, pois não era função do regulador criticar a estratégia de negócios das IFs, 

além de certa dificuldade na mensuração do risco de estratégia. Embora Basileia II 

tenha excluído esse risco das normas específicas de capital, o Comitê de Basiléia 

reconheceu que a análise atual e futura do banco, quanto aos seus requisitos de 

capital em relação aos seus objetivos estratégicos, é um elemento fundamental do 

processo de planejamento estratégico, conforme estabelece McConnell (2012). 

 

Em linha com as necessárias mudanças na abordagem de risco de estratégia 

percebidas pelos órgãos reguladores ao redor do mundo, a autoridade bancária 

britânica anunciou em 2011 uma nova abordagem de seu Regulamento de 

operações bancárias, de acordo com McConnell (2013), afirmando que sua 

regulamentação prudencial seria voltada para o futuro, observando vulnerabilidades 

nos modelos de negócios das IFs, posições de capital e liquidez, governança, 

gestão de riscos e controles que comprometam a solidez financeira futura dos 

bancos. O esforço está em desenvolver uma análise detalhada da estratégia de 

longo prazo de forma que a maior parte dos riscos possam ser identificados e 

mitigados adequadamente. 

 

Pouca atenção foi dada a questões relacionadas às estratégias de longo 

prazo demasiadamente arriscadas e implementadas por diversos bancos 

mundialmente, apesar dos reguladores terem proposto medidas que poderiam ser 

ativadas em futuras crises econômicas e de mercado para evitar, ou pelo menos 

diminuir, de acordo com McConnell (2013), o impacto de um banco se tornar 

insolvente. 

Duas falhas graves são destacadas por McConnell (2013) no que diz respeito 

ao mau gerenciamento do risco de estratégia, (i) a falta de atenção devida ao risco 

estratégico e (ii) o seu tratamento como uma questão de compliance ao invés de 

uma questão do processo de tomada de decisão, principalmente em situações onde 

nível de risco envolvido põe em perigo a estabilidade e sustentabilidade do negócio. 

 

Em trabalho desenvolvido por McConnell (2012) acerca da avaliação das 

estratégias de dezoito grandes bancos globais, ele apontou que treze não 
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consideravam o risco de estratégia em seus documentos, nem o estabelecimento de 

uma estrutura para sua gestão. Porém, ele ressalta que essas IFs tratavam de riscos 

de concorrência e aquisição, questões com alguma dimensão de estratégia. 

 

Após a crise financeira de 2008/2009, entendeu-se que Basileia II não era 

suficiente para garantir a solvência do sistema financeiro. Assim, foram definidas 

alterações em Basileia II para uma maior proteção das instituições financeiras ao 

risco, o que ficou conhecido como acordo de Basileia III. Desse modo, em 16 de 

dezembro de 2010, foi divulgado o “novo” acordo de Basileia (Basileia III), com o 

intuito de melhorar a qualidade do aporte de capital (patrimônio de referência) das 

instituições financeiras. 

 

As medidas indicadas em Basileia III buscam minimizar, em última instância, 

os reflexos causados pelos bancos com grande importância sistêmica, aqueles 

bancos cujo impacto na economia e no sistema financeiro podem ser devastadores 

em caso de suas insolvências, buscando mitigar riscos para reduzir o risco 

sistêmico, evitando contágios aos demais bancos, destaca McConnell (2013). 

 

Nesse novo acordo, o Capital de Nível 1 foi dividido em duas partes – Capital 

Principal (capital de altíssima qualidade) e Capital Complementar (capital de alta 

qualidade). Nessa nova definição, alguns ativos deverão ser excluídos do capital 

principal, tais como créditos tributários e participação em sociedades seguradoras, 

dentre outros. A divisão do capital e a exclusão de alguns ativos em sua composição 

fortalecem a qualidade do capital alocado pelas instituições, reduzindo seu risco, isto 

é, oferecendo maior cobertura. 

 

Além disso, foram introduzidos duas “margens de segurança” de capital, 

como forma de assegurar que o sistema financeiro não se abalará em momentos de 

estresse. A primeira “margem de segurança” é para a conservação de capital, que é 

um adicional de 2,5% dos ativos ponderados pelo risco. Esse colchão pode ser 

utilizado pelos bancos em determinados momentos, mas suas distribuições de 

dividendos, bônus e participação no lucro deverão ser reduzidas até a recomposição 

dessa “margem de segurança”. A segunda “margens de segurança” é o denominado 

contracíclico que poderá chegar a até 2,5% dos ativos ponderados pelo risco. Ele 
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deve ser exigido para proteger o sistema financeiro em períodos nos quais a 

economia apresenta grande expansão de crédito. 

 

Além da alteração no critério de apuração do capital, o novo acordo definiu 

um padrão máximo de alavancagem global de 3% dos ativos totais. Isto é, para cada 

100 unidades no ativo não ponderado pelo risco, a instituição financeira deverá 

possuir 3 unidades em seu capital Nível 1. 

 

Finalmente, também foi criado um padrão de liquidez global. Essa inovação 

do acordo traz dois índices com o intuito de verificar a liquidez disponível do banco 

em um horizonte de 12 meses (NSFR – Net Stable Funding Ratio) e a liquidez para 

resistir a um cenário de estresse em um horizonte de 30 dias (LCR – Liquidity 

Coverage Ratio). 

 

Vale lembrar que as alterações propostas pelo acordo de Basileia III ocorrem 

de acordo com um cronograma estabelecido que iniciou-se em janeiro de 2013. 

Esse cronograma apresenta a adoção gradual das novas normas que se estende ao 

ano de 2019. A Tabela 8 exibe o cronograma definido pelo Banco Central para 

adoção do acordo Basileia III. 

 

Tabela 8 - Cronograma definido pelo Bacen para adoção do acordo Basileia III. 

 

Fonte: Bacen 

 

 

Tabela Cronograma Basileia %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal - B III 3,50 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Capital Principal - Brasil 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Nível 1 - B III 4,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Nível 1 - Brasil 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Patrimônio de Referência (PR) - B III 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Patrimônio de Referência (PR) - Brasil 11,00 11,00 11,00 9,875 9,25 8,625 8,00

Capital Adicional Parte Fixa - B III 0,625 1,25 1,875 2,50

Capital Adicional Parte Fixa - Brasil 0,625 1,25 1,875 2,50

Adicional de Capital Contra cíclico - BIII  (% máximo) 0,625 1,25 1,875 2,50

Adicional de Capital Contra cíclico - Brasil  (% máximo) 0,625 1,250 1,875 2,50 2,50 2,50

PR + Adicional de Capital Principal (Parte Fixa) - BIII 8,00 8,00 8,00 8,625 9,25 9,875 10,50

PR + Adicional de Capital Principal (Parte Fixa) - Brasil 11,00 11,00 11,00 10,50 10,50 10,50 10,50

PR + Adicional de Capital Principal (Parte Fixa + Contracíclico) - BIII 8,00 8,00 8,00 9,25 10,50 11,75 13,00

PR + Adicional de Capital Principal (Parte Fixa + Contracíclico) - Brasil 11,00 11,625 12,250 12,375 13,00 13,00 13,00
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4.4 Avaliação 

 

O Banco Bradesco S.A., instituição financeira privada brasileira de capital 

aberto, com sede em Osasco/SP, iniciou suas operações em 1943, em Marília/SP. 

Desde o início posicionou-se estrategicamente para o atendimento de pessoas de 

menor poder aquisitivo e dessa forma atingiu o posto de maior instituição financeira 

privada do país já em 1951.  

 

Posicionando-se como grande demandante e desenvolvedor de tecnologia, 

continua seu avanço, e na década de 60 torna-se a primeira empresa na América 

Latina a utilizar computador e a primeira a lançar o cartão de crédito. Na década de 

70, fundamenta sua expansão ao fortalecer uma nova postura estratégica, o crédito, 

principalmente em financiamento de veículos. Na década de 80, novo 

posicionamento, desta vez em seguros, criando o Grupo Bradesco de Seguros. O 

autoatendimento nas agências e o tele saldo, atual Fone Fácil Bradesco, também 

são ações estratégicas dessa década. 

 

As décadas seguintes foram responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento 

da internet, com a instituição acompanhando esse processo e apresentando 

produtos e serviços para a comodidade dos clientes e redução de custos para a 

corporação. Estrategicamente passou a buscar o atendimento adequado não 

apenas para o pequeno poupador, mas também para o cliente de maior poder 

aquisitivo, além do atendimento às empresas de pequeno, médio ou grande porte. 

 

Atualmente sua estratégia declarada destaca ações direcionadas para o 

relacionamento, seguindo tendência de mercado em segmentar clientes de forma a 

atendê-los mais eficientemente, proporcionando, segundo a organização, maior 

flexibilidade e competitividade na execução de sua estratégia de negócios, para 

pessoas físicas e jurídicas quanto às questões de qualidade, especialização e 

demandas específicas das mais variadas faixas de clientes. 
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Figura 5: Segmentação Bradesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bradesco – Relações com Investidores 

 

Possui quase 75 milhões de clientes, dos quais mais de 26 milhões são 

correntistas ativos, além de mais de 50 milhões de contas poupança. Apresentou o 

segundo maior volume de ativos entre as instituições financeiras privadas, da ordem 

de R$ 987 bilhões, no terceiro trimestre de 2014. 

 

Enquadrado na Resolução 3.988 de 30 de junho de 2011 do Bacen, por 

possuir ativo total superior a R$100 bilhões, ter sido autorizado a utilizar modelo 

interno de risco de mercado, além de ser integrantes de conglomerado financeiro, 

iniciou um processo interno para o estabelecimento de uma estrutura de 

gerenciamento de capital adequada com a complexidade dos produtos e serviços 

oferecidos, a natureza de suas operações e a dimensão de sua exposição a riscos.  

 

O estabelecimento do processo interno de avaliação da adequação de capital 

mobilizou diversos grupos de trabalho, de diversas áreas da instituição, de forma a 

contribuir com a estruturação desse processo. Estabeleceram-se mecanismos para 

a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, políticas 

e estratégias para o gerenciamento de capital que estabeleceram procedimentos e 
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mecanismos a garantir a manutenção do capital compatível com os riscos incorridos, 

relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação de capital.  

 

A abrangência do processo para o gerenciamento de riscos da organização 

tem como prerrogativa a identificação, mensuração, mitigação, acompanhamento e 

reporte quanto aos riscos inerentes ao Conglomerado Financeiro, ou seja, ao banco, 

ao grupo segurador e demais empresas ligadas e outras. 

 

Estabeleceu-se um mapa de riscos compatível com os normativos do Bacen, 

identificando-os como riscos financeiros (Riscos de Crédito, de Crédito de 

Contraparte, de Concentração, de Mercado, de Liquidez e de Subscrição) e riscos 

não financeiros (Risco Operacional, de Estratégia, Legal ou de Compliance, de 

Imprevisibilidade Legal ou Regulatório, de Reputação e Socioambiental). Foram 

definidas políticas para alguns desses riscos, bem como para processos, como o 

gerenciamento de capital e governança corporativa, dentre outros. 

 

Estruturou-se uma governança para o gerenciamento de capital com a 

definição de comitês e comissões internas, constituídas por membros da alta 

administração, com uma linha hierárquica para comunicação, integrando-os aos 

comitês e comissões já existentes e iniciou-se gradualmente o gerenciamento de 

capital. 

 

Não é observado em documentos publicados pela organização, até esse 

estágio, maiores detalhamentos acerca de seu processo de gerenciamento de risco 

de estratégia, apesar do gerenciamento de capital estar estruturado e sendo 

implantado de acordo com cronograma estabelecido pela autoridade monetária 

nacional. 

 

Para uma avaliação quantitativa, apesar de não ser objetivo principal deste 

trabalho, realizou-se um levantamento de informações financeiras da instituição, em 

sua maioria em um prazo de sete anos, de modo a se tentar avaliar a realização de 

gerenciamento de risco de estratégia. 
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Fitch Ratings Moody´s Standard $ Poor´s

Escala Nacional /

Nacional /

Longo Prazo

Escala Nacional /

Moeda Local /

Longo Prazo

Escala Nacional /

Rating de crédito 

de Emissor/

Longo Prazo

2009 AAA Aaa.br brAAA

2010 AAA Aaa.br brAAA

2011 AAA Aaa.br brAAA

2012 AAA Aaa.br brAAA

2013 AAA Aaa.br brAAA

Agência

Característica

do crédito

ANO

 Foram observados os ratings aplicados ao Bradesco por algumas agências 

classificadoras. Essas classificações de ratings representam a avaliação dos riscos 

de crédito e de suas dívidas, realizada por diversas organizações especializadas no 

mercado, ou seja, trata-se de um julgamento emitido em face de uma avaliação em 

relação à corporação, conforme descreve Assaf Neto (2012). O rating expressa a 

opinião de uma agência de avaliação de crédito e outras dívidas em relação a uma 

avaliação qualitativa e quantitativa do emitente do título.  

 

As tabelas de classificação de risco são diferentes entre as agências de 

classificação, de forma que cada uma adota critérios exclusivos. As avaliações são 

revisadas periodicamente, podendo ocorrer alteração nas classificações 

apresentadas pelas empresas. As principias classificadoras de ratings são a 

Standard & Poor´s, a Moody´s e a Fitch Ratings. 

 

No período compreendido entre 2009 e 2013, o Bradesco teve sua avaliação 

de risco, pelas três principais agências do mercado, consideradas em classificação 

de “grau de investimento”. Suas avaliações, de forma geral, têm atingido 

classificações máximas no mercado local, conforme observado no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Classificação de Rating (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Demonstrativos financeiros 

 

Conforme descrito acima, a classificação ocorre em função de créditos e 

outras dívidas, podendo ser em relação à moeda local ou estrangeira, dívidas locais 
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ou globais etc., porém pode haver ratings para aspectos qualitativos de uma 

organização. A Austin Rating, outra renomada agência de classificação de risco, 

estipulou rating brAA+ para o Bradesco em Governança Corporativa em dezembro 

de 2013, por exemplo, conforme quadro 6.  

 

 

Quadro 6: Classificação de Rating (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros Bradesco 

 

O valor de mercado de uma companhia é outro indicador interessante a se 

acompanhar, pois, segundo Assaf Neto (2012), ele representa o preço efetivamente 

negociado em bolsa de valores, não considerando seu valor intrínseco, mas a 

percepção do mercado em relação ao seu desempenho e ao da economia. 

 

Ao longo de sua trajetória, o Bradesco tem apresentado consistência no 

crescimento de seu valor de mercado. Considerando-se um recorte temporal de 10 

anos, de 2004 a 2013, percebe-se crescimento sólido desse indicador, alterado 

apenas de forma mais significativa no período da crise financeira global de 

2008/2009, onde todo o mercado global foi afetado. Em 2004 o valor de mercado da 

instituição era de R$ 28,8 bilhões, chegando atingir R$ 128.1 bilhões em 2013, 

aumento de quase 350% no período.  

 

O contínuo crescimento de seu valor de mercado representa, de certa forma, 

a percepção do mercado quanto ao seu desempenho, ratificado pela alta liquidez de 
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Gráfico 2: Valor de mercado do Bradesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Demonstrativos financeiros 

 

Na Tabela 9, apresentam-se alguns índices de desempenho acompanhados 

pelo mercado, em um recorte no período de sete anos, de 2007 a 2013.  

 

Observa-se redução dos níveis de retorno da organização sobre patrimônio 

líquido (ROE) total e ajustado, refletindo as debilitadas condições econômicas 

mundial e nacional, além de uma possível postura ainda mais conservadora no 

enfrentamento dessas condições no ambiente de negócios, representados dentre 

outros aspectos, pelo o acirramento da concorrência no período, principalmente dos 

bancos públicos e pela consolidação da fusão entre Itaú e Unibanco.  

 

Como consequência da redução dos níveis de retorno sobre patrimônio 

líquido, o retorno sobre os ativos acompanhou a trajetória descendente sendo 

reduzido de 2,1% para 1,4%. 
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Índices de Desempenho (anualizados) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4º T 4º T 4º T 4º T 4º T 4º T 4º T 

Retorno Anualizado sobre Patrimônio Líquido (total) (3).
23,8   22,3 18,2   20,4   20,2   16,5   17,2   

Retorno Anualizado s/ P. L. (total) s/ reserva de ajuste 

ao vr. de mercado - TVM e Derivativos (3) 25,0   21,8 18,3   20,4   19,8   18,0   17,0   

Retorno Anualizado sobre Ativos Totais (total) (3).........
2,1     1,7 1,5     1,5     1,5     1,3     1,4     

Patrimônio Líquido sobre Ativos Totais........................
8,9     7,5 8,3     7,5     7,3     8,0     8,0     

Índice de Basileia - Consolidado Financeiro (1) (2)........
15,6   16,9 17,8   15,1   15,0   16,1   16,6   

Índice de Eficiência (acumulado dos últimos 12 meses)
43,1   43,3   40,5   42,7   43,0   41,5   42,1   

(2) A partir de setembro de 2008 refere-se à Basileia II.

(3) Lucro Líquido Acumulado - Ajustado por período.

(1) O artigo 4º da circular nº 3.389 do Bacen trata da opção pela prerrogativa da exclusão para f ins de apuração do Índice de Basileia, da 

posição vendida em moeda estrangeira, inclusive computando-se os efeitos f iscais, realizados com o objetivo de proporcionar hedge para a 

participação em investimentos no exterior. O Bradesco optou por esta prerrogativa em 29 de setembro de 2008.

Tabela 9: Índices de desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 

 

O índice de Basileia, indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia, 

apresenta-se como um robusto indicador para a avaliação proposta. Conforme 

mencionado anteriormente o Bacen, acompanhando as melhores práticas 

internacionais, recomenda uma relação mínima entre o capital e os ativos 

ponderados pelo risco em 11% para patrimônio de referência, 5,5% para Nível I do 

PR e 4,5% para Capital Principal conforme regulamentação. Internacionalmente 

esse indicador está em no mínimo 8% entre capital e os ativos ponderados pelos 

riscos, ou seja, o regulador nacional é mais austero que o Comitê de Basileia ou 

outros reguladores pelo mundo. 

 

O índice de Basileia do Bradesco encontrava-se bem acima do mínimo 

estipulado, em 16,61% em 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Índice de Basileia Basileia I Basileia II Basileia II Basileia II Basileia II Basileia II Basileia III

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Patrimônio Líquido................................................ 30.357    34.257    41.754    48.043    55.582    70.047    70.940    

Ativos Ponderados de Risco (APR).................... 269.136 282.008 312.488 371.614 473.373 597.519 576.777 

Patrimônio de Referência Exigido (PRE/PLE).. 29.605    31.021    34.374    40.878    52.071    65.727    63.445    

Patrimônio de Referência (PR)............................ 42.111    47.737    55.464    55.968    71.128    96.626    95.804    

- Nível I..................................................................... 30.530    38.245    45.927    49.690    58.366    65.887    70.808    

- Nìvel II.................................................................... 11.622    9.546      9.623      6.373      12.865    30.867    24.996    

(41)          (54)          (86)          (95)          (103)        (128)        -          

Margem................................................................... 12.506    16.716    21.090    15.090    19.057    30.899    32.359    

Margem de Alavancagem.................................... 113.691 151.964 191.727 137.182 173.245 280.900 294.173 

Índice de Solvabilidade (Basileia) (%)........... 15,65      16,93      17,75      15,06      15,03      16,17      16,61      

A partir de setembro de 2008 refere-se à Basileia II.

Dezembro

- Dedução dos Instrumentos de Captação 

(Resolução nº 3.444 do Bacen)

Tabela 10: Índice de Basileia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 

 

Importante indicador para as instituições financeiras, o Índice de Eficiência, é 

também acompanhado pelo mercado. Quanto menor esse índice, melhor está a 

relação de gastos de pessoal com os resultados obtidos pela corporação, dessa 

forma observa-se uma pequena evolução da instituição em seu desempenho.  

 

O Bradesco o calcula ao dividir a somatória de suas despesas de pessoal, 

outras despesas administrativas e a participação nos lucros dos empregados com os 

resultados obtidos pela instituição, indicados abaixo, em margem financeira, receitas 

de prestação de serviços e de seguros previdência e capitalização, ligadas e outras 

receitas/despesas operacionais.  
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Índice de Eficiência Operacional (Acumulado 12 meses) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Despesas de Pessoal................................................................................................... 6.774        7.390       7.967       9.302       11.061        12.186        13.061        

Participação dos Empregados no Lucro ................................................................... (521)          (542)         (647)         (809)         (937)             (1.031)         (1.114)         

Outras Despesas Administrativas............................................................................... 7.121        8.307       9.493       11.532    13.406        14.162        14.512        

Total (1)............................................................................................. 13.374    15.155   16.813   20.025   23.530      25.317      26.459      

Margem Financeira.......................................................................... 20.375    23.143   29.754   33.056   39.321      43.793      43.286      

Receitas de Prestação de Serviços................................................... 10.416    10.744   11.616   13.372   15.223      17.512      19.786      

Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização............... 20.857      22.823    26.110    30.478    37.363        45.949        49.526        

Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização..... (11.670)    (10.533)   (12.786)   (14.340)   (18.262)       (23.448)       (22.988)       

Sinistros Retidos............................................................................................................. (6.014)       (7.392)     (8.329)     (9.577)     (11.168)       (12.946)       (15.392)       

Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização..................................................... (1.378)       (1.465)     (1.747)     (2.186)     (2.652)         (3.381)         (4.164)         

Despesas de Comercialização de Planos de Seguros e Previdência................ (1.084)       (1.178)     (1.265)     (1.603)     (1.911)         (2.360)         (2.511)         

Subtotal de Seguros, Previdência e Capitalização.......................... 711         2.255     1.983     2.772     3.370        3.814        4.471        

Resultado de Participações em Coligadas....................................... 42          136        140        127        144           149           43            

Outras Receitas Operacionais........................................................... 865         792        997        1.287     1.638        1.869        2.621        

Outras Despesas Operacionais......................................................... (1.382)     (2.096)    (2.946)    (3.669)    (5.039)       (6.084)       (7.364)       

Total (2) ............................................................................................ 31.027    34.974   41.544   46.945   54.657      61.053      62.843      

Índice de Eficiência (%) = (1/2).......................................................... 43,1        43,3       40,5       42,7       43,0          41,5          42,1          

Dezembro

Tabela 11: Índice de Eficiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores  

 

Os índices de provisionamento indicaram de forma geral um aumento de 

quase três vezes o volume de recursos aportados para cobertura de devedores 

duvidosos de 2007 a 2013. Destaque para os clientes com nível de risco "B" cujo 

nível de provisão se elevou pouco mais de quatro vezes. O aumento desses 

números sugere conservadorismo no comportamento da Instituição, acompanhando 

o panorama de crise e concorrência acirrada estabelecido no período.  
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R$ Milhões

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Nível % Mínimo de

de Provisionamento

Risco Requerido

AA 0,0 -              -              -         -         -         -         -          

A 0,5 306         381         546        501        544        599        755         

B 1,0 154         227         212        225        402        419        669         

C 3,0 974         1.355       2.333      2.864      3.163      2.945      2.541       

D 10,0 544         757         996        1.121      1.572      2.039      1.856       

E 30,0 493         655         923        876        1.190      1.325      1.865       

F 50,0 562         819         1.202      1.107      1.324      1.375      1.387       

G 70,0 718         807         1.303      1.302      1.728      1.764      1.630       

H 100,0 4.075       5.262       8.798      8.294      9.618      10.833    10.984     

TOTAL  ... 7.826       10.263     16.313    16.290    19.541    21.299    21.687     

(1) Relação entre provisão existente e carteira, por nível de risco.2,77        

Dezembro

Total 

R$ Mi

Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro

À Vista................. 28.496         27.610         34.627         36.225         33.121         38.412         40.618         

Poupança............ 32.813         37.768         44.162         53.436         59.656         69.042         80.718         

Interfinanceiros.... 372              698              752              275              520              382              964              

A prazo................ 35.717         97.414         90.496         102.158       124.127       104.022       95.763         

Outros................. 925              1.003           1.036           1.107           -               -               -               

Total.................... 98.323         164.493       171.073       193.201       217.424       211.858       218.063       

2007
Depósitos

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tabela 12: Provisão para Devedores Duvidosos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 

 

Tabela 13: Depósitos 

 

 

  

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 

 

O nível de depósitos totais teve incremento médio de aproximadamente R$ 

120 bilhões, o que representa uma elevação próxima a 120%. O aumento mais 

significativo pode ser observado nos depósitos a prazo, atingindo quase 170% de 

elevação no período, representando um volume em torno de R$ 60 bilhões. 

A participação de mercado da organização indica significativa 

representatividade do banco, nos produtos indicados na tabela 14, como depósitos e 

seguros, por exemplo. Observa-se estabilidade nos números, com pequenas perdas 

e ganhos em market share que praticamente se equivalem. 
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Market Share - (Consolidado) - em percentuais 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bancos - Fonte: Bacen

Depósitos à Vista....................................................................... 16,4 17,2 20,3 18,4 16,5 16,9 N/D

Depósitos de Poupança............................................................... 14,0 14,3 14,1 14,3 14,2 13,9 N/D

Depósitos a Prazo...................................................................... 9,4 14,0 13,3 13,0 13,2 11,6 N/D

Operações de Crédito.................................................................. 13,1 (1) 13,6 (1) 12,6 12,4 12,1 11,2 10,7

Operações de Crédito - Veículos Pessoa Física (CDC + Leasing)... - (1) 23,0 (1) 19,7 17,7 15,5 14,7 13,6

Quantidade de Agências.............................................................. 17,3 17,5 17,2 18,7 22,2 21,4 20,7

Seguros, Previdência e Capitalização - Fonte: Susep e ANS

Prêmios de Seguros, Previdência e Capitalização.......................... 25,5 (2) 24,4 24,4 24,7 25,6 24,8 24,2

Prêmios de Seguros (inclui VGBL)............................................... 25,8 (2) 23,9 24,8 24,9 25,7 24,6 23,9

Prêmios de Seguros de Vida e Acidentes Pessoais....................... 15,8 (2) 16,8 16,8 17,3 17,6 18,0 16,9

Prêmios de Seguros de Auto / RE................................................ 12,0 (2) 10,5 10,4 10,6 10,1 10,0 8,9

Prêmios de Seguros de Auto / RCF.............................................. (2) 13,4 13,6 14,1 13,6 12,4 10,9

Prêmios de Seguros Saúde......................................................... 42,4 (2) 44,6 48,7 49,5 47,9 45,3 46,0

Receitas com Contribuições de Previdência (exclui VGBL)............. 27,9 (2) 28,2 25,5 27,2 29,6 29,7 31,2

Receitas com Títulos de Capitalização.......................................... 19,9 (2) 18,9 19,7 21,1 21,6 23,1 22,5

Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização.......... 36,4 (2) 34,1 32,0 30,6 29,6 29,5 29,1

Seguros e Previdência - Fonte: Fenaprevi

Receitas com Prêmios de VGBL.................................................. 41,9 (2) 36,5 34,0 32,2 34,0 29,5 29,5

Receitas com Contribuições de PGBL.......................................... 26,1 (2) 24,8 20,4 23,3 26,9 26,0 25,4

Carteiras de Investimentos de Previdência (inclui VGBL)................. 41,0 (2) 37,6 35,1 34,8 33,5 33,4 31,5

Leasing - Fonte: ABEL

Operações Ativas........................................................................ 12,9 (3) 18,6 19,5   19,0   18,5 19,5 19,8

Consórcios - Fonte: Bacen

Imóveis...................................................................................... 27,1 (2) 27,1 27,3 29,4 29,2 30,3 30,9

Automóveis................................................................................ 21,1 (2) 23,5 23,4 25,4 25,5 25,6 28,4

Caminhões, Tratores e Implementos Agrícolas.............................. 6,8 (2) 13,7 14,6 17,1 17,9 19,2 18,8

Área Internacional - Fonte: Bacen

Mercado de Exportação............................................................... 20,4 22,1 25,0 24,7 20,4 19,2 18,1

Mercado de Importação............................................................... 16,1 16,0 18,4 19,5 17,6 16,4 15,6

(1) Os dados do Bacen são preliminares; (2) Data Base: nov/13; (3) Data Base: out/13;   N/D - Não disponível.

Dezembro

Tabela 14: Market Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 
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Demonstração Consolidada do Resultado Ajustado R$ Mi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dezembro

Receitas da Intermediação Financeira................................................ 39.670      57.098      59.413      67.961      90.551      92.919      93.228      

Operações de Crédito............................................................................. 20.808      27.748      29.105      34.306      42.517      45.957      47.256      

Operações de Arrendamento Mercantil..................................................... 966           2.489        4.006        3.255        2.435        1.780        1.199        

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários........................ 7.053        13.479      15.164      16.960      26.514      30.118      29.043      

Resultado Financeiro de Seguros, Previdência e Capitalização................... 7.688        6.669        8.198        9.607        10.522      11.690      9.888        

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos................................. 1.264        1.547        442           291           1.122        (1.306)       394           

Resultado de Operações de Câmbio......................................................... 647           3.639        1.875        529           1.215        728           2.086        

Resultado das Aplicações Compulsórias.................................................. 1.244        1.527        561           2.905        6.142        3.836        3.139        

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros................. -               -               62             108           84             116           223           

-               

Despesas da Intermediação Financeira (sem PDD).............................. 19.295      33.955      29.659      34.905      51.230      49.126      49.942      

-               -               -               -               -               -               -               

Operações de Captações no Mercado...................................................... 13.725      22.763      23.453      27.668      39.979      36.314      38.438      

Atualização e Juros de Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e 

Capitalização
4.617        4.008        5.197        6.222        6.920        8.143        

6.098        

Operações de Empréstimos e Repasses.................................................. 943           7.179        1.001        1.010        4.327        4.669        5.406        

Operações de Arrendamento Mercantil..................................................... 10             5              8              5              4              -               -               

-               -               -               -               -               -               -               

Margem  Financeira............................................................................. 20.375      23.143      29.754      33.056      39.321      43.793      43.286      

Despesas com Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa................... 5.132        6.922        11.483      8.703        (10.237)     (13.014)     (12.045)     

Resultado Bruto da Intermediação Financeira..................................... 15.243      16.221      18.271      24.353      29.084      30.779      31.241      

Outras Receitas/Despesas Operacionais.............................................. (5.659)       (6.096)       (8.205)       (10.065)     (12.795)     (13.227)     (12.397)     

-               

Receitas de Prestação de Serviços.......................................................... 10.416      10.744      11.616      13.372      15.223      17.512      19.786      

Resultado Operacional de Seguros, Previdência e Capitalização....... 711           2.255        1.983        2.772        3.370        3.814        4.471        

Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização. 20.856      22.823      26.110      30.478      37.363      44.011      49.526      

  - Prêmios Emitidos Líquidos............................................................... 21.478      23.148      26.333      30.672      37.635      44.309      49.628      

  - Prêmios de Resseguros.................................................................... (622)          (325)          (223)          (194)          (272)          (298)          (102)          

Variação de Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização... (11.670)     (10.533)     (12.786)     (14.340)     (18.262)     (21.510)     (22.988)     

Sinistros Retidos.................................................................................... (6.014)       (7.392)       (8.329)       (9.577)       (11.168)     (12.946)     (15.392)     

Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização....................................... (1.378)       (1.465)       (1.747)       (2.186)       (2.652)       (3.381)       (4.164)       

Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e 

Capitalização
(1.083)       (1.178)       (1.265)       (1.603)       (1.911)       (2.360)       (2.511)       

Despesas de Pessoal............................................................................. (6.774)       (7.390)       (7.967)       (9.302)       (11.061)     (12.186)     (13.061)     

Outras Despesas Administrativas............................................................. (7.121)       (8.307)       (9.493)       (11.532)     (13.406)     (14.162)     (14.512)     

Despesas Tributárias.............................................................................. (2.416)       (2.230)       (2.535)       (3.120)       (3.664)       (4.139)       (4.381)       

Resultado de Participações em Coligadas................................................ 42             136           140           127           144           149           43            

Outras Receitas Operacionais................................................................. 865           792           997           1.287        1.638        1.869        2.621        

Outras Despesas Operacionais................................................................ (1.382)       (2.096)       (2.946)       (3.669)       (5.039)       (6.084)       (7.364)       

Resultado Operacional......................................................................... 9.584        10.125      10.066      14.288      16.289      17.552      18.844      

Resultado não Operacional.................................................................. 69             263           110           (8)             3              (89)            (120)          

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações............ 9.653        10.388      10.176      14.280      16.292      17.463      18.724      

Imposto de Renda e Contribuição Social............................................. (2.432)       (2.729)       (2.566)       (4.353)       (4.954)       (5.872)       (6.425)       

Participação Minoritária nas Controladas............................................ (11)            (34)            (24)            (123)          (140)          (68)            (97)           

Lucro Líquido....................................................................................... 7.210        7.625        7.586        9.804        11.198      11.523      12.202      

Tabela 15: Demonstração Consolidada do Resultado Ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bradesco – Relações com Investidores 

 

Na Demonstração Consolidada do Resultado Ajustado, observa-se 

crescimento significativo das receitas de intermediação financeira apresentadas pela 
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instituição. As operações de crédito, principal elemento que a compõe, cresceram 

mais de 100% no período avaliado, próximo à média de crescimento das receitas. 

Destaque para a elevação apresentada pelo Resultado de Operações com Títulos e 

Valores Mobiliários que cresceu de pouco mais de R$ 7 bilhões para mais de R$ 28 

bilhões, acréscimo de mais de 300%. 

 

As despesas de intermediação financeira, não considerando as provisões 

para devedores duvidosos, tiveram incremento proporcional superior às receitas da 

intermediação financeira, da ordem de 170%. As operações de captação no 

mercado, que representam 3/4 dessa rubrica, se elevaram em quase 200%, com 

volume de mais de R$ 20 bilhões. 

 

Como consequência das receitas e despesas de intermediação financeira, a 

margem financeira indicou crescimento de mais de 100% em sete anos. Percebe-se 

evolução consistente do lucro líquido ajustado, nesse período apurado, com 

crescimento de quase 70%. 

 

Não se observam grandes variações negativas nos números apresentados 

neste trabalho pela IF que possam suscitar algum problema econômico-financeiro, 

porém não se pode afirmar categoricamente que em seu futuro tais condições se 

manterão. 

 

Os resultados apresentados pela instituição ao longo dos anos, severamente 

já avaliados pelo mercado, fornecem evidências de um posicionamento estratégico 

conservador, porém comprometido com resultados positivos, obtidos com equilíbrio, 

indicando que a organização prima pelo gerenciamento de seus riscos, incluindo os 

de estratégia, se não por uma estrutura dedicada a essa função, pois está em 

desenvolvimento, por outros controles não indicados nos seus documentos, que de 

algum modo reduzem ou mitigam riscos. 

 

Em sua abordagem para o gerenciamento de capital percebe-se que o risco 

de estratégia é considerado um risco não financeiro. A instituição alinha-se ao órgão 

regulador quando realiza sua descrição de risco de estratégia semelhante à do 
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Bacen. Porém, pelas observações realizadas e documentos disponibilizados ao 

público, pouca visibilidade é oferecida ao risco de estratégia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observa-se que para um efetivo gerenciamento de capital e aprimoramento 

dos controles por parte das IFs, o monitoramento dos riscos necessita ser realizado 

de forma contínua. A percepção de riscos inerentes à estratégia traçada, ou seja, de 

que o posicionamento estratégico automaticamente implica em assumir riscos, 

auxilia no processo de gerenciamento de capital das instituições, de maneira que 

esses riscos sejam cobertos conforme os níveis estabelecidos para cada um, e a 

adoção de um planejamento de metas de capital com uma postura que promova 

antecipação de eventuais necessidades de capital em função de alterações nas 

condições de mercado. 

 

Segundo McConnell (2013), a maioria dos bancos, por ele analisados, atuam 

de forma semelhante quanto à estratégia, aparentemente com receio de uma 

abordagem ou posicionamento diferente dos demais participantes do mercado. 

Como exemplo, relata que os bancos, em suas demonstrações para cumprimento de 

Basileia III, geralmente avaliam como aumentar o capital para se adequarem aos 

seus perfis de risco ao invés de pensar se podem mudar suas estratégias atuais 

para reduzir a quantidade de capital adicional necessária, eliminando ou reduzindo o 

risco. 

 

A condição que nos parece conectar o Planejamento por Cenários ao risco de 

estratégia de forma clara e forte, dentre os diversos elementos que podem ser 

observados, é justamente a condição atualmente encontrada nos diversos 

mercados: a complexidade, o alto número de informações e os elevados níveis de 

incerteza perante o futuro. Situação que agrava a possibilidade de ocorrência do 

risco de estratégia, pois quanto maiores forem a complexidade, o número de 

informações e as incertezas, piores serão as condições para a tomada de decisão 

por parte das corporações, nos papéis do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva.   

 

Destacada por diversos autores e elevada à condição de um dos elementos 

fundamentais para o gerenciamento do risco de estratégia, a incerteza ratifica o uso 

da técnica de Planejamento por Cenários em função da dificuldade em se avaliar as 
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perspectivas para o futuro no que tange a questões fundamentais para o 

direcionamento de uma corporação.  

 

A falha da estratégia ao não se identificar os riscos estratégicos durante o 

desenvolvimento da estratégia, bem como o não tratamento de forma adequada 

durante a execução, conforme McConnell (2012), tem amparo no Planejamento por 

Cenários, quanto à formulação da estratégia, por permitir que as decisões sejam 

melhores tomadas em função da identificação e modelagem das incertezas, 

inclusive antes que somas significativas sejam investidas, elevando o nível de 

entendimento e conhecimento sobre o ambiente externo e das respostas a eventos 

inesperados, de acordo com Silva et. al. (2012). 

 

A construção de cenários prospectivos que represente condições futuras do 

ambiente de negócios no qual se inserem as empresas, avaliando variáveis 

importantes à esses mercados, em perspectivas favoráveis, desfavoráveis e neutras, 

visa à redução dessas incertezas e à preparação e capacitação da organização para 

o enfrentamento desses ambientes diversificados. 

 

O exercício realizado pela alta administração ao desenvolver e interpretar 

cenários estabelece um raciocínio que os estimulam a ampliar a percepção acerca 

da situação futura, considerando possibilidades que poderiam ser ignoradas e 

alterações no ambiente que poderiam ficar ocultas, ao simplificar um conjunto 

significativo de informações, facilitando sua compreensão e promovendo 

direcionamento à corporação à luz dos possíveis futuros. 

 

  A contribuição dos cenários prospectivos extrapola o auxilio ao gerenciamento 

do risco de estratégia, pois todos os riscos que se impõem às IFs, podem ser 

mapeados nos cenários prospectivos, como os riscos de crédito, de mercado, de 

liquidez, de regulação, o risco legal, operacional, dentre outros. 

 

Kroszner (2008), conforme mencionado anteriormente, indica certo descaso 

das instituições bancárias com os riscos estratégicos, não os reconhecendo como 

inerentes à suas estratégias, nem os administrando como tal. Destaca que toda 
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estratégia deve vincular atividades para o cumprimento das metas e objetivos 

estratégicos com uma avaliação adequada dos riscos embutidos nessas atividades.  

 

As corporações, em qualquer mercado de atuação, necessitam perceber que 

a adoção de um posicionamento estratégico ou a definição de qualquer estratégia, 

implica na assunção de riscos estratégicos. Portanto, para o risco de estratégia ser 

reduzido ou mitigado, há a obrigatoriedade de conscientização por parte do 

Conselho de Administração e da alta administração em se identificar e avaliar tais 

riscos. Alinhado a essa condição, de que para toda estratégia adotada há ao menos 

um risco em contrapartida, vincula-se o apetite a risco da organização, que se trata 

de quanto risco a corporação está disposta a tomar em função da busca pelo 

atingimento de seus objetivos estratégicos. 

 

O período temporal da estratégia e dos objetivos estratégicos, normalmente 

considerado de longo prazo, é outro aspecto que une Planejamento por Cenários e 

risco de estratégia. Apesar de cada mercado apresentar ciclos temporais diferentes 

e os Cenários Prospectivos deverem acompanhar esses ciclos, diversos autores 

avaliam que os cenários prospectivos podem ser trabalhados para 5, 10 ou 20 anos, 

prazos semelhantes ao desenvolvimento de um planejamento estratégico robusto. 

Alinhada a essa perspectiva, McConnell (2013) aponta que o The Group of Thirty, 

corpo privado internacional sem fins lucrativos, composto por representantes de alto 

escalão de universidades e setores públicos e privados, argumenta que o Conselho 

de Administração deve assumir uma visão estratégica de longo prazo, focado na 

sustentabilidade, que deve ser visto em um prazo de cinco a vinte anos. 

 

De certa forma, os testes de estresse, realizados pelas IFs, que se tratam de 

uma simulação na qual a instituição financeira elabora um cenário futuro adverso ao 

extremo, mas plausível, para a identificação do impacto nas linhas de negócio do 

Banco e, consequentemente, na disponibilidade e na necessidade de capital, revela 

a proposta do planejamento por cenários, que é a análise de múltiplos futuros, os 

quais são tratados como igualmente plausíveis, refletindo a incerteza inerente, 

destacado por Heijden (2004). O cenário de estresse limita-se às condições do 

cenário econômico deterioradas, baseadas nos limites de crises históricas passadas, 

não considerando cenários neutros ou favoráveis. 
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Evidencia-se o posicionamento de Kaplan e Mikes (2012) quando mencionam 

que deve haver uma abordagem diferenciada para o risco de estratégia com base 

em discussões de risco abertas e explícitas e que uma abordagem baseada em 

compliance é ineficaz. O processo de estabelecimento dos cenários prospectivos 

guarda essa semelhança em relação ao processo de discussão e definição das 

estratégias e dos objetivos estratégicos, pois é necessário, tanto no processo de 

Planejamento por Cenários, quanto na formulação e execução da estratégia, 

discussões de riscos abertas e explícitas. Tais discussões acabam por subsidiar e 

orientar o processo de monitoramento, fornecendo ao tomador de decisão uma 

melhor percepção em relação ao futuro capacitando-o a agir de forma proativa. 

 

Schoemaker (1995) e Godet (2000), de certa forma, sugerem que a 

identificação e a definição das opções e ações estratégicas, em cada cenário 

desenvolvido, devem ter como base o ambiente de negócios, incluindo seus 

concorrentes e suas competências essenciais. Nessa condição, ao tomar um 

posicionamento estratégico, a empresa está amparada por suas competências e por 

seu conhecimento do ambiente, uma vez que assumirá os riscos inerentes a essa 

posição adotada, o risco de estratégia. Sua vantagem nesse caso é ter 

conhecimento prévio dos possíveis riscos de estratégia, justamente em função do 

cenário prospectivo desenvolvido, ainda assim, é importante que as organizações 

avaliem os riscos inerentes às suas posições estratégicas. 

 

Como resultado observa-se que o planejamento por cenários, dentre outras 

formas, contribui com o gerenciamento de risco de estratégia à medida que (i) torna 

o processo de decisão mais qualificado por considerar alternativas de futuros 

diferentes, (ii) torna a percepção de risco inerente às decisões tomadas mais clara 

ao organizar e delimitar as incertezas do ambiente de negócios e (iii) beneficia a alta 

administração pela antecipação a possíveis variações significativas no ambiente de 

negócios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A composição de bases conceituais voltadas para as recentes teorias, 

possibilitou analisar as possíveis contribuições do Planejamento por Cenários para o 

gerenciamento de risco de estratégia.  O interesse por analisar esses temas resultou 

em uma compreensão mais abrangente dos conceitos relativos aos paradigmas da 

administração, modelo paradigmático de Morgan, Gestão da estratégia, 

planejamento por cenários, risco de estratégia e sobre o papel do Sistema 

Financeiro Nacional e do Mercado Bancário brasileiro. Percebe-se nessas teorias a 

consolidação de um cenário bastante promissor para que as instituições financeiras, 

ao promoverem suas estratégias de longo prazo, observem a técnica de Cenários 

Prospectivos como uma ferramenta capaz de auxiliá-los no gerenciamento do risco 

de estratégia. 

 

Pode-se perceber que o planejamento por cenários auxilia a alta 

administração na condução da corporação ao desenvolver os futuros possíveis que 

a forçam a “olhar para dentro” da organização e avaliar suas condições de 

enfrentamento desses futuros, ao passo que o exercício de desenvolver possíveis 

futuros acaba por identificar oportunidades e ameaças muito provavelmente não 

percebidas. 

 

Por fim, para responder a uma das indagações iniciais responsáveis pelo 

desenvolvimento desse trabalho, como, portanto, podem ser geridas as estratégias 

de longo prazo das IFs em uma economia global cada vez mais volátil, de forma que 

seu risco de estratégia seja mitigado? Acredita-se que o Planejamento por Cenários 

seja uma das respostas, de forma que se espera mais trabalhos desenvolvidos sob 

a ótica do risco de estratégia e do planejamento por cenários. 
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