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Departamentos econômicos produzem para clientes e para o planejamento estratégico 
  
Viver entrincheirado entre livros traz prestígio. Aplicar conhecimento para garantir satisfação 
de clientes e liderança de mercado a conglomerados financeiros traz, além de prestígio, 
reputação, dinheiro e uma nova perspectiva de carreira a profissionais que vêm transformando 
departamentos econômicos dos maiores bancos privados brasileiros em eficientes ferramentas 
de negócios. Imbuídos de espírito corporativo, economistas-chefe surpreendem pela vocação 
gerencial e pela oratória afiada na defesa de investimentos e de equilíbrio orçamentário. Desta 
vez, nos departamentos.  
 
"Não tem 1 centavo do departamento que não seja pago por outra área do banco. As áreas 
que demandam nossos serviços. O trabalho de cada economista é cronometrado. Inclusive os 
atendimentos por telefone. Isso é monitoramento gerencial. Aqui, todo mundo tem seu preço 
em número de horas de palestras por exemplo", explica Octavio de Barros, diretor do 
departamento econômico do Bradesco, minutos antes de liderar o seu time de 50 profissionais, 
sendo 22 economistas, que avaliam cenários diariamente na reunião de caixa com a tesouraria 
do conglomerado. 
 
"Nossa rotina é apertada. Temos que racionar os atendimentos", conta Ilan Goldfajn, 
economista-chefe do departamento econômico do Itaú Unibanco há cerca de um ano e meio e 
que tem sob seu comando 17 pessoas -13 economistas e 4 estagiários. "Se atendêssemos a 
todos os pedidos [de informações e apresentações] precisaríamos de um departamento maior. 
Então racionamos. E como se raciona dentro de um banco? Colocamos preços. Qualquer banco 
tem orçamento. Tem relações entre divisões que prestam serviços umas para as outras. No 
final do ano transfere-se custos e receitas entre uma área e outra, mas até lá está tudo 
contabilizado", avisa. 
 
Pragmático, Goldfajn promoveu uma inovação no início deste ano. "Aplicamos um conceito de 
economia. Atribuímos valores [ao departamento] a partir da demanda. Mapeamos todas as 
áreas que demandam nossa presença física, que nos custa mais do que a presença por 
telefone, e apresentamos uma planilha com os itens horas, meses, economistas para 
preenchimento [do solicitante]. Assim, há uma previsão de trabalho homem/hora. E isso é 
custo. Custo mesmo. Será cobrado. Não é rígido. Mas o atendimento é planejado. Portanto, 
não é casual. Tem valor. Tem preço". 
 
De manga arregaçada e dono de um currículo de fazer cair o queixo de qualquer acadêmico, 
Goldfajn simplifica: "O foco do departamento é o cliente. O banco não existe sem o cliente. Ele 
precisa estar convencido de que está tendo um tratamento diferenciado e saber que está 
informado pelo departamento econômico que está aqui e não na instituição ao lado. Temos 
ainda um segundo objetivo. A inserção do Itaú Unibanco e Itaú BBA na sociedade, no debate 
público. Não podemos fugir disso porque é relevante ter um departamento que se posiciona".  
 
O departamento econômico do Itaú Unibanco tem três grupos de economistas. O primeiro 
cuida dos clientes externos institucionais, como hedge funds, bancos de investimentos e 
empresas. O segundo é dedicado às mesas de operações do próprio banco, onde a tesouraria é 
o grande cliente. O terceiro grupo é provedor de informações para o planejamento estratégico 
da corporação. Existe ainda a função do especialista que gera conteúdo para os três grupos de 
economistas. A estrutura comporta três superintendências: Guilherme da Nóbrega responde 
pelos clientes externos; Pedro Jobim, pela tesouraria; e Tomás Málaga atende a corporação.  
 
Sob a batuta de Goldfajn o departamento produz vasto material destinado a públicos 
diferentes. "Nem todos os clientes recebem, mas tentamos democratizar", garante o 
economista-chefe. "Temos dois relatórios principais. O Macro Brasil, sempre pautado pela 
divulgação de um dado, e o Macro Visão que é pautado por uma ideia, uma análise. O público 
é uma gama de clientes do banco. Eles têm preferência. E também podem fazer solicitações 



diferenciadas, por meio do seu contato comercial no banco. Fazemos atendimentos telefônicos 
e em reuniões no país e no exterior, o que exige realocação de pessoas", explica. 
 
O departamento econômico atende o Itaú Unibanco e o Itaú BBA, onde estão os grandes 
clientes do segmento de atacado, além de clientes de varejo de forma agregada. Uma vez por 
mês, o departamento promove uma apresentação para todos os gerentes de varejo e os que 
lidam com pequenas e médias empresas.  
 
Pessoalmente, Goldfajn escreve e assina a "Carta do economista-chefe", sem data regular de 
divulgação. "Alguns clientes esperam que eu escreva sobre determinados temas. Além disso, 
todos os cenários [macroecômicos] têm revisão mensal que eu assino. Também nos editamos 
bastante no departamento. Todo mundo se lê", conta. 
 
No departamento econômico do Bradesco, fundado por Octavio de Barros há mais de sete 
anos, é intensa a produção de publicações. São 14, entre regulares ou sem periodicidade 
definida, cuja editoração é feita por dois especialistas. "A rotina é rigorosa e nenhum 
documento sai do departamento sem o meu crivo. Nenhum documento", garante Barros, que 
tem dois economistas-coordenadores: Marcelo Cirne de Toledo e Fernando Honorato Barbosa, 
além de Fernando Freitas, estatístico-coordenador das pesquisas proprietárias. 
 
Além dos 22 economistas, um estatístico e 7 estagiários, que recebem cerca de 100 convites 
por dia para palestras internas e externas e realizam 800 apresentações por ano, o 
departamento conta com cerca de 15 profissionais terceirizados, trabalhando internamente, 
que tocam a pesquisa proprietária. Eles promovem entrevistas junto a 2300 empresas 
industriais e 600 empresas comerciais por mês.  
 
"As informações primárias disponíveis no banco nos permitem ter monitoramento de alta 
frequência sobre a atividade econômica", explica Barros. Ele lembra que o Bradesco está 
presente em todos os municípios brasileiros, o que gera uma massa extraordinária de 
informações que viabiliza a construção de um PIB diário para o consumo interno da 
corporação. "Temos um termômetro diário de atividade econômica que nos dá uma bela noção 
da atividade. Hoje, os grandes bancos têm amplas condições de fazer isso e alguns já fazem 
com muita qualidade." 
 
Barros explica que cada economista cobre uma área da economia brasileira ou internacional. 
Com foco externo, as análises focam os países do G-7, emergentes e commodities. Com foco 
doméstico, as análises compreendem atividade econômica, inflação, contas externas, contas 
fiscais, crédito bancário, mercado de capitais e análises setorial e regional, demográfica e 
sócio-econômica. O horizonte das projeções vai da estimativa diária da evolução do PIB e 
também de inflação a cerca de 300 variáveis que são projetadas 20 anos à frente.  
 
Além de atender todas as áreas do Bradesco com foco macroeconômico, o departamento 
também é responsável por cenários de estresse para todos os ativos do banco. Barros, que 
compartilha a sala de trabalho com diretores responsáveis pelas áreas de tesouraria, câmbio e 
derivativos , também responde pelas informações que balizam o processo orçamentário de 
toda a organização.  
 
Alexandre Schwartsman, economista-chefe do Santander, é visto por colegas como precursor 
dessa geração de profissionais que expõe ideias e posiciona publicamente bancos em assuntos 
de interesse coletivo. Schwartsman, que há mais de dez anos alertava plateias de executivos 
sobre o impacto das crises da Ásia e da Rússia no Brasil, comanda uma equipe pequena. 
"Somos, incluindo eu, 5 economistas e 3 estagiários. Produzimos um relatório diário em 
português e contribuímos para um relatório diário sobre América Latina. Temos um relatório 
semanal, um macro mensal e colaboramos também com relatórios mensais e trimestrais de 
América Latina", conta o economista que assina uma publicação de temas do momento. "Não 
tem frequência definida. Procuro escrever três ou quatro vezes por mês". 
 
Schwartsman não vê limitação para a atividade de sua equipe. "Rodamos o país, fazendo 
apresentações para empresas e investidores. Pessoalmente, trato com os institucionais. 



Também fazemos apresentações para o público interno. Nossas projeções servem, por 
exemplo, como base para pesquisa da divisão de equity research. E as pesquisas da divisão 
ajudam a refinar nossos cenários". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2010, Finanças, p. C8. 


