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do desemprego e o evidente com-
promisso que os governos atual e
futuros terão que assumir com a gera-
ção de empregos, permite vislumbrar
que a saída para esse problema será
alcançada através da redução do peso
da dívida pública, com a conseqüente
redução da taxa de juros.

E quando a taxa de juros cair para
níveis civilizados, os bancos brasi-
leiros estarão frente a frente com
uma nova realidade: precisarão
ganhar dinheiro através das rela-
ções com seus clientes e não apenas
através de artifícios de tesouraria.

Alberto Borges Matias, mestre em
contabilidade pela Universidade de
São Paulo, escreveu um estudo lan-
çado em 2002 pela Editora Ma-
nole1  onde aponta as causas do in-
sucesso de grandes bancos privados

brasileiros. Mas Matias foi além:
estudou os balanços dos bancos que
cerraram suas portas ou foram incor-
porados e comparou esses balanços
com os balanços de outros grandes
bancos em operação e chegou a
uma fascinante conclusão:

“A aplicação dos modelos de pre-
visão de insucesso aos dez grandes
bancos privados nacionais de
varejo, em atuação em 30/06/1998,
indica que, caso não haja trans-
ferência de renda forçada para o
setor bancário brasileiro por eleva-
ção de juros, desvalorização de
notas ou benefícios tributários:

Em um período de seis me-
ses, sete dos 10 bancos ana-
lisados terão insucesso.

Em um período de um ano,
dos três bancos restantes, um
terá insucesso.

Em um ano e meio, dos dois
bancos restantes, um terá in-
sucesso.

Em dois anos, o banco sobre-
vivente terá insucesso.”

Matias enfatiza que, por “insuces-
so”, deve-se entender não apenas
a liqüidação formal, mas, também,
fusões, aquisições e incorporações.
Ou seja: segundo o modelo desen-
volvido por ele, sem uma taxa de
juros elevada, os 10 maiores bancos
privados brasileiros não sobrevi-
veriam da forma como são hoje. A
conclusão óbvia é que, mais do
que a taxa de inflação, usada como
desculpa pelo Banco Central para
elevar a taxa de juros, a ameaça
de extinção dos bancos privados

1.
2.
3.
4.

A difícil realidade,
que engorda a
lucratividade de alguns
bancos enquanto
sacrifica a capacidade
de geração de empre-
gos do setor produtivo,
já foi diagnosticada
como o principal
obstáculo ao
crescimento do país.

✱

A
INTRODUÇÃO

s elevadas taxas de juros que o
governo é obrigado a praticar para
rolar a dívida pública explicam,
em grande medida, por que o país
não cresce. Essa difícil realidade,
que engorda a lucratividade de
alguns bancos enquanto sacrifica a
capacidade de geração de em-
pregos do setor produtivo, já foi
diagnosticada como o principal
obstáculo ao crescimento do país
há pelos menos duas décadas, mas
pouco tem sido feito para desarmar
essa bomba-relógio.

No entanto, o agravamento das con-
dições econômicas, o crescimento
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brasileiros é também uma das
causas para a manutenção da taxa
de juros em patamares tão eleva-
dos. Em suma: a sociedade está
bancando – a preços elevados –
toda a ineficiência do setor finan-
ceiro brasileiro sem uma contra-
partida econômica razoável para
esse sacrifício.

Com a queda da taxa de juros, vital
para que a economia volte a cres-
cer, tudo indica que a rivalidade
entre os participantes do setor será
crescente, o que resultará em ini-
ciativas desesperadas, como con-
tas correntes com tarifa zero (medi-
da já adotada pela Caixa Econô-
mica Federal), reduzindo ainda
mais a lucratividade do setor. Lucra-
tividade decrescente, disputa cres-
cente por clientes; este mercado dá
sinais de que vai se concentrar
ainda mais, e muitos bancos, entre
eles até alguns grandes, terão muito
pouco a fazer para sobreviver.

Segundo dados da Federação
Brasileira das Associações de Ban-
cos, Febraban2 , o mercado ban-
cário brasileiro vem experimen-
tando mudanças em ritmo mais
intenso desde a implementação do
Plano Real, há nove anos. Essas
mudanças ainda não terminaram.
Fusões, aquisições, entrada e saída
de competidores estrangeiros,
iniciativas como estas, tão comuns
nos últimos anos, continuarão a
acontecer.

SETOR É
INEFICIENTE

Não bastasse a evidência do acir-
ramento da competição, a verdade

é que o setor bancário no Brasil é
ineficiente. Um recente estudo do
FMI apontou os bancos brasileiros
como os mais ineficientes do
mundo, como mostra o quadro
abaixo. Esta realidade evidencia
que o elevado grau de competição
entre os bancos, a baixa fidelidade
dos clientes e os ganhos fáceis com
intermediação financeira fizeram
do setor financeiro um segmento
que vive à espera de uma grande
crise, aquela que virá no dia em
que os juros praticados pelo Gover-
no Federal apresentarem, de fato,
uma queda consistente.

Em meados de 2003, o FMI publi-
cou o estudo “Do Brazilian Banks
Compete?”, que analisa de forma
detalhada o mercado financeiro
brasileiro e aponta questões rele-
vantes que a sociedade brasileira

não discutiu. Os veículos de comu-
nicação brasileiros, provavelmente
preocupados com o volume de pro-
paganda que recebem dos bancos,
ignoraram olimpicamente o estudo
do FMI, que aponta sérias inconsis-
tências no mercado financeiro
brasileiro. Uma delas é o fato de
que os grandes bancos, justamente
os que apresentam maiores índices
de lucratividade, têm elevada ex-
posição a títulos da dívida públi-
ca. Ou seja: o lucro dos grandes
bancos não está sendo originado em
operações bancárias tradicionais,
como empréstimos, investimentos
e prestação de serviços, mas, basi-
camente, através dos juros cobra-
dos ao Governo Federal para o giro
da dívida pública. Em alguns gran-
des bancos, nada menos do que
80% do lucro têm origem em títulos
da dívida pública.

BAIXA EFICIÊNCIA
Comparação do sistema financeiro do Brasil com o de outras regiões.

RELAÇÃO ENTRE O CUSTO OPERACIONAL E A
RECEITA OPERACIONAL (no ano de 2000, em %)

BRASIL

*Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.  **1998

88,8

AMÉRICA LATINA 69,0*

UNIÃO EUROPÉIA 67,1**

JAPÃO 60,9

EUA 60,5

Fonte: FMI
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O AVANÇO DOS
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS

Dados da Federação Brasileira das
Associações de Bancos (Febraban)
sobre o desempenho do mercado
financeiro entre 2001 e 2002 evi-
denciam tendências importantes.
Os 166 bancos que atuam no Brasil
oferecem seus produtos e serviços
através de uma rede de atendi-
mento com 63.567 dependências,
entre agências, postos tradicionais
ou eletrônicos, além de correspon-
dentes bancários. Atualmente todos
os 5.659 municípios do País pos-
suem dependências bancárias –
fruto de parcerias dos bancos com
redes de supermercados, correios,
padarias, lotéricas, entre vários
tipos de estabelecimentos comer-
ciais. Só no último ano foram insta-
lados em torno de seis mil postos
eletrônicos. A introdução dos cor-
respondentes bancários, definida
pela resolução do Banco Central
2.707/2000, começa a alterar a ma-
neira como a população se rela-
ciona com os bancos. Em dois anos
o número de correspondentes
registrou alta de 61,50%, totali-
zando 13.950 pontos. No entanto,
isso significa que, na prática, os
bancos estão tendo de repartir o
ganho com o giro dos recursos com
as entidades responsáveis pela
capilaridade do sistema, como Cor-
reios, Lotéricas, Lojas, Supermer-
cados, entre outros.

E A QUEDA DOS
RECEBIMENTOS

Nesse mesmo período, o volume de
recebimentos por parte dos bancos

caiu 4% no total, mas apresentou
queda maior (12%) em recebi-
mentos de contas de água, luz e
telefone, o que mostra que os cor-
respondentes bancários estão, de
fato, tirando recursos que antes
giravam nos caixas dos bancos. Isso
porque as pessoas preferem pagar
uma conta nos Correios ou nas
Lotéricas, a enfrentar as filas dos
bancos.

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Continuou ocorrendo aumento
expressivo das despesas adminis-
trativas em função dos gastos cres-
centes dos bancos para implantação
e manutenção de novos serviços
automatizados, além do crescimento
dos gastos com atividades terceiri-
zadas e integração de sistemas de

A ampliação da oferta de
serviços automatizados e a
consolidação da política de
cobrança direta permitiram
ampliar a receita de
serviços.

✱
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bancos incorporados. A ampliação da
oferta de serviços automatizados e a
consolidação da política de cobrança
direta permitiram ampliar a receita
de serviços. O substancial aumento
do patrimônio líqüido dos bancos, nos
últimos anos, revela a crescente
capitalização do setor.

No entanto, o índice custo/recei-
ta, usado para medir a eficiência
do setor, ainda é elevado, como
mostra o quadro acima. É bastante
evidente que os bancos brasileiros
são ineficientes e se sustentam
graças à intermediação finan-
ceira, tomando dinheiro dos clien-

tes a juros baixos e emprestando-
os a juros elevados tanto ao
governo como a tomadores dis-
postos a pagar juros que superam
a casa dos 10% ao mês em ope-
rações como o financiamento de
cheque especial ou cartão de
crédito.

ESTRUTURAS
PADRONIZADAS

Este cenário, de elevada ineficiên-
cia, estruturas tecnológicas ultra-
passadas e perspectivas de redução
de taxas de juros enchem o hori-

zonte dos bancos de nuvens negras,
a despeito dos elevados ganhos ve-
rificados nos últimos anos. Uma aná-
lise um pouco mais demorada da
cadeia de valores3 das maiores ins-
tituições financeiras brasileiras po-
de ser traduzida no quadro seguinte.

O modelo evidencia a infra-estru-
tura dos cinco maiores bancos
privados de varejo do país, relativa-
mente aos serviços prestados atra-
vés de áreas criticas, como relacio-
namento com clientes, marketing,
logística e operações. O quadro
demonstra enorme similaridade
entre as cadeias de valores das insti-

1998 1999 2000 2001 2002

VALORES EM R$ MIL

41.497.686 44.539.332 47.546.418 50.691.730 54.579.021

24.612.657 32.943.793 34.558.599 36.043.350 57.457.629

14.045.930 15.862.467 17.688.878 20.011.532 22.643.084

38.658.587 48.806.260 52.247.477 56.054.882 80.100.713

107,34% 91,26% 91,00% 90,43% 68,14

Despesas de Pessoal + Outras Despesas Adm.

Resultado Bruto Interm. Financeira

Receitas de Prestação de Serviços

Res. Bruto Interm. + Rec. Prest. Serviços

Índice Custo/Receita (1)

Fonte: Austin Asis - Balanços Consolidados
(1) (Despesas de pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado Bruto
da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de serviços)
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tuições financeiras, o que limita
drasticamente a capacidade dessas
organizações de inovarem e se
diferenciarem no mercado.

Enquanto as receitas decorrentes de
transações com títulos de dívida
pública e operações de câmbio,
que respondem por boa parte da
lucratividade dos bancos, continua-
rem a fluir, o anacronismo das
estruturas dos bancos não será um
problema. No entanto, quando es-

sas receitas começarem a minguar
em função da redução da taxa de
juro básica da economia, os ban-
cos terão de começar a se expor
em busca de mercado, clientes,
receita com operações de crédito
e serviços. Esse movimento vai
acirrar a disputa e levar grandes
bancos a uma disputa de clientes
baseada em preço, o que poderá
significar a morte para vários
pequenos e médios bancos que não
terão como competir.

INFRA-ESTRUTURA DA EMPRESA

RECURSOS
HUMANOS

DESENVOL.
TECNOLOGIA

COMPRAS

– Contratação
e treinamento

LOGÍSTICA
ENTRADA

LOGÍSTICA
SAÍDA OPERAÇÕES MARKETING

 & VENDAS SERVIÇO

– Contratação
e treinamento
das equipes das
agências

– Contratação
e treinamento
das equipes
das áreas
operacionais

– Contratação
das equipes de
MKT e vendas
– Treinamento
terceirizado

– Contratação e
treinamento da
equipe de call
center– Desenvolvi-

mento tercei-
rizado junto a
empresas como
Procomp.
– Sistema SAP

– Desenvolvi-
mento tercei-
rizado junto a
empresas como
Procomp.
– Sistema SAP

– Desenvolvi-
mento tercei-
rizado junto a
empresas como
Procomp.
– Sistema SAP

– Desenvolvi-
mento tercei-
rizado junto a
empresas como
Procomp.
– Sistema SAP

– Desenvolvi-
mento tercei-
rizado junto a
empresas como
Procomp.
– Sistema SAP– Gestão de

concorrências
– Uso de SAP – Gestão de

concorrências
– Uso de SAP

– Gestão de
concorrências
– Uso de SAP

– Homologação
das compras
definidas pela
área de MKT

– Gestão de
concorrências
– Uso de SAP– Recebimento

de pagamentos
via agências
e caixas
automáticos

– Envio de
dinheiro, talões
de cheque e
cartões de
débito e crédito
via Correios ou
agências
– Oferta de
dinheiro a
clientes via
caixas
automáticos e
agências
– Recebimento
de contas e
pagamentos via
caixas
automáticos,
agências,
telefone ou
Internet

– Central de
atendimento a
clientes própria
– Terceirização
de operações
de tele-
marketing

– Gestão das
vendas via
telemarketing
e agências
– Dataware-
house operado
por equipe
exclusiva

– Atendimento
a clientes via
telefone e
agências
– Internet
Banking
– Consultoria
financeira nas
agências ou por
telefone

M
ARGEM

M
ARGEM

PONTO DE
RELACIONAMENTO
DE VALOR

Produtos comoditizados, competição
acirrada, a busca por novos mer-
cados e a feroz disputa por clientes
são os motores que têm impulsionado
o fenômeno de terceirização de
marca em várias indústrias, do
vestuário à alimentação e, inclusive,
no setor financeiro, com o surgimento
dos correspondentes bancários.
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Mas este fenômeno depende de con-
dições mercadológicas bastante
específicas para se realizar em sua
plenitude. Uma das principais con-
dições mercadológicas que o fenô-
meno de terceirização de marca
exige é o que resolvi chamar de
“ponto de relacionamento de valor”.

As pessoas têm relacionamentos de
valor com vários fornecedores de
produtos e serviços. Por exemplo:
supermercados. De modo geral, as
pessoas gostam de ir às compras em
supermercados, que, antes de signi-
ficar um mero abastecimento de
víveres, resulta ser uma atividade
lúdica e prazerosa. As pessoas
percorrem as gôndolas, pesquisam
preços, experimentam produtos,
acompanham as ofertas e elegem
os supermercados preferidos, onde
passam a realizar, periodicamente,
suas compras. O relacionamento de
valor entre os consumidores e os
supermercados possibilitou o fenô-
meno da terceirização de marcas
de vários produtos. Farinha Car-
refour, Detergente Pão de Açúcar,
Macarrão Sonda, Caldo de Carne
Coop; nos últimos anos, uma série
de produtos surgiram nas gôndolas
ostentando as marcas dos pontos-
de-venda. Embora muitos consumi-
dores não percebam, o fato é que
esses produtos não são fabricados
pelos supermercados. Na verdade,
alguns fabricantes, em parceria
com os pontos-de-venda, escolhe-
ram comercializar seus produtos
com marcas terceirizadas com o
objetivo de garantir uma comercia-
lização preferencial, ainda que,
com isso, tenham de partilhar mais
receita com os pontos-de-venda.

Outro ponto de relacionamento de

valor são as lotéricas. As pessoas
freqüentam as lotéricas com o
objetivo de apostarem em jogos que
podem significar uma fortuna em
prêmios. É uma atividade lúdica e
prazerosa, muito embora de difícil
realização. Além disso, as pessoas
podem pagar contas como água,
luz, telefone, eletricidade sem pre-
cisar esperar por uma hora e meia
em uma fila de banco. Mais um
relacionamento de valor? Os Cor-
reios. Outro? As lojas de roupas em
shopping centers e centros comer-
ciais. Outro? As universidades.

E OS BANCOS?
OS BANCOS SÃO
PONTOS DE
RELACIONAMENTO
DE VALOR?

Embora alguns bancos estejam
trabalhando no sentido de trans-
formar a experiência de uma ida à
agência bancária uma experiência
menos dramática, colocando ca-
deiras para que as pessoas esperem
sentadas, servindo cafezinho e
colocando moças simpáticas para
orientar as filas, a verdade é que,
façam o que fizerem, os bancos não
conseguirão se transformar em
pontos de relacionamento de valor
pelo simples fato de que idas aos
bancos significam dissabores:
pagamento de contas e impostos,
taxa de juros no cheque especial
de 10% ao mês, uma porta giratória
que impede a sua entrada e muitas
outras situações que lembram aos
clientes que estão diante de má-
quinas de cobrar tarifas e gerar
lucros. Bancos não vendem nada,
seus serviços são ruins, obrigam as
pessoas a se auto-atenderem em

caixas automáticos que exigem
senhas e contra-senhas e, com uma
freqüência cada vez mais comum
assombram o cliente com a notícia
de que alguém invadiu sua conta e
sacou todo seu dinheiro. Não há
marketing no planeta que consiga
fazer dessas instituições um ponto
de relacionamento de valor.

Mas há um ponto de relacionamento
de valor que supera, em intensidade,
todos os outros apontados aqui: a
relação entre uma empresa e os seus
funcionários. Ter um emprego,
receber um salário, ter para onde ir
todos os dias, encontrar amigos,
produzir, os locais de trabalho
dominam as vidas das pessoas boa
parte do dia. No local de trabalho
pessoas se conhecem, constroem
relacionamentos, são amigos ou
inimigos, namoram, casam-se e se
separam. Os locais de trabalho são
pontos intensos de relacionamento de
valor. Em outras palavras: os locais
de trabalho são os pontos ideais para
o surgimento do banco de marca.

BANCO DE MARCA

A análise da realidade do mercado
financeiro revela que estão dadas
as condições econômicas e polí-
ticas para o surgimento de um novo
modelo de negócio: o banco de
marca. Pequenos e médios bancos,
com marcas inexpressivas, encon-
trarão neste modelo de negócio
uma alternativa para uma sobrevi-
vência lucrativa. As parcerias do
Bradesco com os Correios e do Itaú
com o Pão de Açúcar revelam que
algumas instituições já se aperce-
beram do valor dessas marcas com
grandes esferas de relacionamento.
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Considere as 20 empresas brasileiras que mais empregam pessoas.4

Estas empresas giram suas folhas de
pagamento em bancos tradicionais
como Itaú, Bradesco, Unibanco ou
Real. É evidente que estas empre-
sas não precisam pagar aos bancos
para girar suas folhas de pagamento
nessas instituições. Muitas delas,
no entanto, em função de endivi-
damento ou necessidade de cré-
dito, acabam girando suas folhas
em 2, 3 ou mais parceiros financei-
ros. Um diretor de finanças de uma
grande companhia telefônica brasi-
leira, por exemplo, afirmou que é
“obrigado” a distribuir sua folha de
pagamento entre os bancos aos quais
a empresa deve dinheiro; em uma
contrapartida que pode garantir
alguma paz de espírito à compa-
nhia, mas não é interessante para
os funcionários da empresa, que são
obrigados a pagar tarifas por todos
os serviços bancários, engordando
os lucros das instituições financeiras.

Mas esse modelo de negócio, que
gera elevadas receitas para os ban-
cos em detrimento de companhias
e funcionários das empresas, pode
ser posto à prova pelo conceito de
banco de marca. De que forma?

Premido pela concorrência, um
pequeno banco vai tomar a inicia-
tiva de procurar companhias como
as listadas no quadro para oferecer
um serviço inusitado: girar a folha
de pagamento dessas empresas em
um banco com a marca dessas
companhias. Embora a figura jurí-
dica do banco continue a existir e
a operar, a instituição vai atuar não
mais com a própria marca, mas com
as marcas de seus parceiros,
exclusivamente focadas no giro das
folhas de pagamento desses parcei-
ros e no relacionamento com os

 POSIÇÃO              EMPRESA             EMPREGADOS

01 Correios 98.015

02 Pão de Açúcar 57.898

03 Carrefour 46.171

04 McDonald´s 36.000

05 Petrobras 34.376

06 Sadia 32.067

07 Volkswagen 26.129

08 Atento 25.274

09 Perdigão 24.151

10 Sonae 19.994

11 Grendene 19.648

12 Sabesp 18.505

13 Casas Bahia 17.623

14 GM 17.136

15 AmBev 17.033

16 GR 15.682

17 Norberto Odebrecht 14.354

18 Vale do Rio Doce 14.289

19 Camargo Corrêa 13.358

20 Sendas 13.353

Total 561.056

 As parcerias do Bradesco com os Correios e do Itaú com o Pão
de Açúcar revelam que algumas instituições já se aperceberam
do valor dessas marcas.

❖
Logos oferecidos pelas instituições.
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clientes dessas marcas.

Esse modelo de negócio tem enor-
mes vantagens tanto para o banco
que vai operacionalizá-lo quanto
para o parceiro que vai girar sua
folha de pagamento em um banco
que usa sua marca.

VANTAGENS
PARA O PARCEIRO

Uma empresa com 30.000 emprega-
dos e uma folha de pagamento com
um salário médio de R$ 1.500,00
deposita, mensalmente, R$ 45 mi-
lhões nas contas de seus funcioná-
rios, além de valores próximos a es-
ses a título de encargos. Esses recur-
sos, embora estacionados nas
contas dos funcionários, geram
ganhos financeiros para os bancos
sem nenhuma compensação para
os clientes ou para a empresa.
Numa estimativa conservadora, é
possível estimar que os bancos
ganham 0,7% desse valor por mês
sem precisar remunerar o dono do
dinheiro, o que corresponderia a R$
270.000,00. Ao mesmo tempo,
também de modo conservador,
pode-se estabelecer que o banco
cobre, a título de tarifa mensal, o
valor de R$ 9 por cliente para ad-
ministrar sua conta, o que corres-
ponderia a R$ 270.000,00. Esta con-
ta simples, muito conservadora, de-
monstra que, ao girar uma folha de
salário de 30.000 pessoas com re-
muneração média de R$ 1.500,00, o
banco ganha cerca de R$ 540.000,00
a título de cobrança de tarifa e giro
financeiro por mês, sem quaisquer
custos operacionais significativos.

Quando uma empresa com esse por-
te passa a girar a folha de salário em
um banco com sua marca, operada
por um banco com o qual firmou uma
parceria, estes recursos não são mais
apropriados pelo banco, mas passam
a ser compartilhados entre a em-
presa, que detém a relação de valor
com seus funcionários, e o banco,
que está operacionalizando a folha
de pagamento. Empresas desse porte
certamente não têm interesse em
embolsar os R$ 270.000,00 resul-
tantes de cobrança de tarifa e po-
dem simplesmente reverter esse
valor para seus funcionários, dando-
lhes serviço bancário sem a co-
brança de tarifas.

MAS OS GANHOS
SE LIMITAM A ESTES?

É evidente que não. Operações de
crédito (pessoal e cheque especial),
venda de seguros (vida, automóvel,
residência), planos de previdência
e cartões de crédito, todas estas
operações resultam em ganhos
financeiros que as empresas pode-
rão compartilhar com o banco que
operacionaliza a folha de paga-
mento da companhia com a marca
da empresa.

Uma vez consolidada a relação en-
tre o banco de marca e os funcio-
nários da empresa, banco e compa-
nhia podem considerar a aborda-
gem aos clientes da empresa, que
ganhariam vantagens para abrir
uma conta no banco com o qual se
relacionam, mas deixariam ali uma
receita que seria compartilhada
entre as instituições.

Operações de crédito (pessoal e cheque especial), venda de seguros
(vida, automóvel, residência), planos de previdência e cartões de
crédito, todas estas operações resultam em ganhos financeiros que
as empresas poderão compartilhar com o banco.

❖
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Além disso, a companhia ganha um
canal adicional para difundir sua mar-
ca, que estará estampada nos talões
de cheques e cartões magnéticos de
seus funcionários, reforçando sua
imagem ao agregar seu posiciona-
mento no mercado financeiro.

Para os funcionários desta empresa,
a relação com o banco que opera-
cionaliza o pagamento do salário
muda radicalmente. O nível de
estresse verificado hoje, na relação
entre correntistas e bancos é redu-
zido porque o banco onde o funcio-
nário tem conta é o que leva a mar-
ca de sua empresa. Eventuais pro-
blemas tenderão a ter canais de
solução muito mais focados e efe-
tivos, elevando a qualidade do
atendimento e o grau de satisfação
dos clientes.

VANTAGENS
PARA O BANCO

Ao abrir mão de sua marca para
operar um serviço bancário com a
marca de um parceiro, o banco tem
uma série de vantagens. A mais
concreta delas é o fato de que todo
banco de marca que ele operacio-
nalizar vai reunir uma base de
clientes 100% ativa. Este dado é im-
portante porque a maioria dos
grandes bancos que atuam no Brasil
carrega enormes bases de clientes
inativos que, em algumas institui-
ções, representam cerca da metade
do número total de clientes.

Outra vantagem considerável é que
o banco não precisará abrir um ele-
vado número de agências para aten-
der aos clientes do banco de marca.
Como esses clientes são os funcio-

nários da empresa, basta um posto
bancário na sede da empresa, asso-
ciado a caixas automáticas nas regi-
onais e lojas, para que o sistema funci-
one perfeitamente. Se o banco já tem
uma conexão com redes de caixas,
como o Banco 24 Horas, por exem-
plo, este serviço é suficiente para a-
tender às necessidades dos clientes.

Mais? Ao operar folhas de pagamento
com as marcas de seus parceiros, os
bancos passam a ter acesso direto e
focado aos clientes, podendo ofe-
recer produtos e serviços, de modo
direto, via marketing direto ou e-
mail marketing, sem a necessidade
de investir maciçamente em propa-
ganda para atingir seus clientes.

Hipoteticamente, ao reunir 20 par-
ceiros como os listados no quadro,
um pequeno banco reuniria uma
base de clientes ativos ao redor de
600.000 pessoas, que represen-
tariam receitas impensáveis para
essas instituições hoje, mesmo que
tenham que ser compartilhadas. E
quando esses bancos de marca
começarem a se mover na direção
dos clientes das empresas que eles
representam, podemos estar falan-
do de estruturas que vão se relacio-
nar com milhões de clientes.

OBSTÁCULOS

Bancos de Marca serão o resultado
de parcerias entre bancos que acei-
tarão abrir mão de suas marcas e
empresas que preferirão girar suas
folhas de pagamento em bancos
que concordem em compartilhar os
resultados dessas operações. Apa-
rentemente, este modelo de negó-
cio não será adotado por bancos

com largas bases de clientes e
pesados investimentos em marca,
porque, em tese, tem como objeti-
vo justamente minar as posições
desse tipo de instituição. No entan-
to, com o intuito de defender sua
posição, é possível que um grande
banco crie uma operação alternativa
para atender ao mercado de banco
de marca que começa a se delinear
no horizonte. Exemplos marcantes
disso são as parcerias entre Bradesco
e Correios e Itaú e Pão de Açúcar,
nada menos do que os dois maiores
empregadores do Brasil.

Ao mesmo tempo, o modelo de ban-
co de marca não será adotado por
companhias pesadamente endivi-
dadas no sistema financeiro porque
este tipo de situação as torna reféns
dos bancos, que não aceitarão com-
partilhar resultados com um deve-
dor sob sua marca.

Em princípio, embora parecesse
que o modelo de banco de marca
interessaria a pequenos e médios
bancos, que não investem na co-
municação de suas marcas, come-
ça a ficar evidente que, são os gran-
des bancos os que colocarão a idéia
para andar. Isso porque, também
neste modelo, a escala é vital. Por
isso, ainda que o banco opte por
gerir uma folha de pagamento de
3.000 funcionários, por exemplo,
deverá reunir uma carteira de par-
ceiros corporativos que permita a
geração de escala. Importante é
assinalar que, folhas de pagamento
de empresas como IBM, por exem-
plo, com 4.000 funcionários, têm
um salário médio elevadíssimo.

Já as empresas que se sentirão atraí-
das por esse modelo serão aquelas



Banco de Marca

90 R E V I S T A  D A  E S P M – M A R Ç O / A B R I L  D E  2 0 0 5

com sólidos mercados, sem endivi-
damento, que utilizarão o conceito
de banco de marca para projetar
suas marcas, entrar no mercado fi-
nanceiro, garantir um melhor aten-
dimento financeiro a seus funcio-
nários e atrair seus clientes para um
relacionamento mais próximo,
incluindo a oferta de serviços
financeiros, mesmo que terceiriza-
dos. Embora empresas com este
perfil não sejam encontradas em
cada esquina, há um número
suficiente delas para tornar uma
iniciativa de banco de marca um
grande sucesso para aquelas insti-
tuições que assumam a iniciativa
do processo.

BANCO DE
MARCA ESTATAL?

Entre os bancos estatais, até por força

de sua estrutura e de suas relações
com os lotéricos, a Caixa Econômica
Federal tem uma atuação com
correspondentes bancários mais clara
e definida. Essa posição, no entanto,
está sob ataque. Recentemente, o
Unibanco firmou com os lotéricos do
Rio de Janeiro um contrato de
parceria que foi imediatamente
questionado pela CEF na Justiça. O
processo está em fase de julgamento
e pode revelar surpresas, caso a
Justiça decida que os lotéricos, assim
como toda empresa, são livres para
definir as parcerias que considerem
mais rentáveis para seus negócios.

No entanto, muitas empresas estatais
(ou ex-estatais), estão entre as maiores
empregadoras do país. Revelando
visão de futuro apurada, o Bradesco
formalizou uma parceria exatamente
com a maior delas, os Correios, que
empregam 98.000 pessoas. O Banco

Postal, no entanto, não operacionaliza
a folha de pagamento dos Correios,
mas esse é um passo que pode vir a
ser dado em breve.

CONCLUSÃO

Incapacidade de diferenciação, pro-
dutos similares e comoditizados, nível
de atendimento idêntico, concen-
tração da receita em intermediação
financeira, a realidade do mercado
bancário brasileiro torna esse seg-
mento terra fértil para o fenômeno de
terceirização de marca que, já é co-
mum em indústrias como a da
alimentação e moda. Os bancos de
marca vão surgir. Para alguns peque-
nos e médios bancos, essa alternativa
de negócio pode significar a garantia
de sobrevivência. Para os grandes
bancos que ignorarem o fenômeno,
pode significar o começo do fim.

Entre os bancos estatais, até por
força de sua estrutura e de suas
relações com os lotéricos, a Caixa
Econômica Federal tem uma
atuação com correspondentes
bancários mais clara e definida.
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