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Com a crescente oferta de produtos financeiros fora das agências ou por canais alternativos e 
os clientes cada vez mais exigentes, qual será o futuro dos bancos? Para delinear o cenário dos 
bancos de varejo em 2015, a IBM Global Business Service, divisão de consultoria da IBM, 
realizou uma ampla pesquisa. E o resultado é que o cenário não será muito diferente do atual: 
a consolidação continuará reduzindo o número de bancos, especialmente os de médio porte e 
regionais, e a concorrência aumentará com a participação de empresas de serviços.  
 
A pesquisa da IBM teve três etapas. Primeiro foi feita uma pesquisa no mercado para apurar as 
tendências. As tendências identificadas foram então testadas junto às 15 instituições líderes 
nos EUA. Depois foi testada com os clientes.  
 
As estratégias para enfrentar essas questões é que deverão ser diferentes das atuais. Não será 
mais suficiente crescer e ser mais eficiente. As vantagens conseguidas pelas aquisições, 
entrada em novos mercados e reconfiguração de produtos deverão ser mantidas enquanto as 
parcerias e outsourcing serão requisitos básicos.  
 
A pesquisa da IBM identificou as cinco maiores tendências que vão afetar o setor nos próximos 
dez anos. Duas delas são as mais determinantes: o crescente poder dos clientes e o aumento 
da competição. As outras três vão intensificar a importância das duas primeiras: mudanças na 
administração do capital humano, na regulação e nas tecnologias.  
 
Mudanças na demografia, nas atitudes e comportamento vão levar os clientes a exigirem mais 
transparência dos bancos.  
 
Os grandes bancos vão ser mais lucrativos e os bancos especializados vão perseguir os clientes 
mais interessantes com ofertas agressivas.  
 
Para o responsável pelo setor de finanças da IBM Global Business Service, Tonny Martins, os 
principais pontos da pesquisa são a forma como os clientes vão interagir e a polarização da 
concorrência. "O ambiente será cada vez mais competitivo, entre os grandes conglomerados 
globais e as instituições especializadas. E os clientes, cada vez mais exigentes", disse.  
 
Para o especialista, os bancos não poderão ficar mais só focados em conta corrente e sim no 
leque todo de produtos. "O cliente não vai interagir apenas pela conta corrente e sim pelos 
produtos em geral como cartão, crédito imobiliário e financiamentos em geral", explicou 
Martins.  
 
Uma maior mobilidade dos clientes entre bancos lhes permitirá ser mais exigentes, assim 
como a entrada de empresas não financeiras que oferecem produtos financeiros.  
 
Outra característica dos tempos futuros que já despontou se intensificará mais, de acordo com 
a pesquisa, é o estabelecimento de parcerias. "Haverá competição com cooperação entre os 
grandes conglomerados e os players especializados em produtos como fundos de investimento 
e seguros", afirmou Martins. As empresas terão que ter um diferencial competitivo; não só 
atender requisitos regulatórios mas também melhorar a eficiência operacional.  
 
Outro ponto é a inovação dos modelos de negócios. Em um mundo cada vez mais competitivo, 
as inovações são rapidamente copiadas. O diferencial é o modelo de negócio. Se o modelo faz 
chegar mais rapidamente na ponta traz mais valor. Se tiver maior eficiência operacional 
reduzir o custo o que se traduz em uma taxa melhor para o cliente.  
 
Com isso, o banco "poderá oferecer o mesmo produto mas com maior valor agregado", 
combinando tecnologia com transformação de processos.  
 



Confirma essa previsão o aumento crescente da receita de serviços financeiros. A previsão é 
que a receita de serviços financeiros tenha um crescimento anual de 7,1% entre 2000 e 2015, 
passando de US$ 2 bilhões a US$ 5,6 bilhões.  
 
O executivo também observa que a tecnologia motivará transformações fundamentais na força 
de trabalho e ao longo de toda a cadeia - fornecedores, parceiros e clientes -, trazendo 
importantes efeitos para a produtividade, eficácia e lucratividade das empresas. "Essas 
tendências já estão evidentes, mas na medida em que se tornarem arraigadas, provocarão 
profundas transformações nos fatores determinantes da competitividade do setor."  
 
De acordo com a IBM, essas transformações no mercado representam grandes desafios, 
resultando em quatro questões estratégicas fundamentais.  
 
Uma delas é a mudança nos modelos de negócios, que deverão estar concentrados na 
proposição de valor oferecida aos clientes.  
 
O crescimento deverá ser direcionado: maximização da eficácia operacional para enfrentar os 
novos e ágeis participantes do mercado, estabelecendo parcerias com provedores 
especializados.  
 
Segundo a IBM, será preciso integrar opções econômicas e flexíveis de mão-de-obra, através 
de novas formas de terceirização, levando-se em conta os componentes que serão 
diferenciados, os que necessariamente tem que ser competitivos e os mais comoditizados 
dentro da empresa.  
 
E, finalmente, os investimentos em tecnologia da informação devem visar ao aprimoramento 
das capacidades de resposta e de recuperação, além da colaboração por toda a cadeia de 
valor.  
 
A pesquisa da IBM também identificou de que forma os bancos poderão escolher quais 
produtos e inovações de mercado serão mais convenientes para seus negócios. Na área de 
crédito, o foco será crescente no crédito imobiliário, microcrédito e produtos que atendam a 
população não bancarizada. A identificação por radiofreqüência poderá ser uma importante 
tecnologia para o setor de pagamentos, segundo a empresa. Os bancos deverão reformular o 
modelo das agências de forma a torná-las mais atrativas para interação e aquisição de 
produtos e serviços.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2006, Finanças, p. C8. 


