
Capítulo 7 

O PROCESSO DE DECISÃO EM ALGUMAS EMPRESAS 

 

7.1 O processo de decisão no Banco Real 

 

Este texto que retrata, com fidedignidade, a entrevista feita com o Sr. Wagner Augusto 

Ferrari, em 20 de outubro de 2005. Em seu relato contido neste parágrafo 7.1 (até 7.1.9), ele 

dá uma visão sobre o que entende como processo decisório e de como são tomadas as 

decisões no Banco Real. 

Aprendi o processo decisório por meio da experiência. Eu faço da minha vida 

profissional o meu grande mestrado, o meu grande doutorado. Vejo que algumas pessoas 

cuidam do seu cargo, mas não aprendem com a experiência do cargo. Eu tento fazer, 

praticamente todos os dias, uma análise do que me ocorre – claro que não estou tão consciente 

assim para fazer todos os dias – para ter um auto-aprendizado daquilo que aconteceu. Às 

vezes, é mea culpa e, às vezes, é um acariciar interno do tipo: isso foi "legal", nisso acertei. 

Isso vai fortificando e dando mais infra-estrutura e pilastras para sedimentar a forma de 

decisão. Várias organizações, inclusive no mercado a que estou me referindo (posso dizer-lhe 

que escolheu um ramo muito rico para estudar a tomada de decisão), a tomada de decisão, a 

dinâmica, a competição, o par é muito diferente de uma empresa, de uma indústria, de uma  

instituição de ensino. Parece-me que o tempo, apesar de estar passando tão violentamente, 

aqui passa mais rápido; aqui, em segundos e, em outros lugares, passa em minutos. Percebo 

isso nos clientes e, quando a gente "pega a ponta", está passando também em segundos com 

os clientes. 
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Tudo é rápido, tudo é muito urgente e isso nos afeta porque ele, o cliente, quer 

resposta rápida. Então, a gente sofre do lado de fora uma influência muito grande para a 

tomada de decisão e, às vezes, ela é tomada, sim, como o senhor disse, com informações não 

conjugadas no todo, mas, sim, através do auto-conhecimento de conjugá-las. Ela não está 

formalmente conjugada, mas, através de pontos fundamentais de várias informações, você 

conjuga e tem a margem de erro, para cima e para baixo, que as informações permitem. 

Outra coisa que ocorre no processo de decisão ao nosso estilo e, principalmente, em 

minha área. O processo de decisão dentro do Banco tem vários setores. Por exemplo, aqui em 

minha área, eu sou obrigado a tomar decisões por absoluta inerência ao negócio. Se eu não o 

fizer, meu time lá fora perdeu. O meu processo de decisão aqui é muito diferente do habitual e 

do tipo de decisão que tem uma área de crédito. A área de crédito não sofre uma pressão 

direta do cliente, não sofre uma pressão direta do concorrente, não sofre uma pressão direta do 

próprio funcionário e da perda de auto-estima que seu time pode ter em função de você não 

ter tomado uma decisão. 

Há também a questão da experiência. Aqui existe um processo de decisão onde a 

experiência me dá essa capacidade de decidir. Mas, tem uma outra questão que está 

acontecendo nas estruturas brasileiras e está sendo verificada. 

Meus diretores, os meus diretos e aqueles que estão no segundo escalão da minha 

diretoria querem mais poder para decidir, lá na "ponta". Se eu pudesse dizer assim: há a nossa 

necessidade de descentralizar o processo decisório. E, aí, passam duas vertentes. A política de 

decisão passa pela cultura do que é ser diretor e chefe, pelo que acha que ser diretor e chefe é 

aquele que decide, e passa pelo processo não estruturado de fazer com que chegue lá a melhor 

decisão. Uma hora, é um profissional que se esconde atrás do segundo e, outra, é o segundo 

que diz que o primeiro não quer. Ou seja, o processo não acontece, não é porque o diretor não 

quer.  
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Estamos exatamente nesse ponto dentro da organização, sendo profundamente 

questionados pelos nossos diretores no seguinte: "vocês querem que a gente cresça? Vocês 

querem que a gente toque o negócio? Então, por favor, nos dê a responsabilidade e a 

autoridade para que se possa decidir". Isso está latente dentro da organização.  

Disse a um diretor do Banco Itaú: o senhor surpreendeu o mercado com o que pagou 

pela licitação da Prefeitura de São Paulo, que superou todas as expectativas. Foi uma briga 

entre Itaú e Bradesco. Ele falou: "o Bradesco jamais vai saber qual é o nosso limite". Então, a 

gente já sabia que o processo decisório não era mais baseado na informação. O processo 

decisório escapou completamente da informação, porque nós tínhamos estudado, precificado, 

com todas as informações conjugadas, com um grupo multidisciplinar, com informações de 

alto escalão. O Presidente do Banco foi envolvido nisso. Nós precificamos porque, realmente, 

comprar uma "Folha da Prefeitura" é quase comprar um banco. Um grupo de duzentos e 

sessenta mil funcionários é um banco. É terrível! Eu descobri nessa noite que o processo 

decisório não era mais um processo técnico. Descobri, porque sei que o meu aqui também tem 

um pedaço que é técnico, mas depois o outro pedaço escapa da técnica. O problema é 

emocional. 

Costumo dizer que o processo decisório, por dentro de um profissional, passa por três 

colunas (chamo de colunas) que sustentam um prédio de construção de carreira.   

A primeira, a coluna da fundação é todo dia aperfeiçoar o que eu chamo de uma foto. 

Não sei se o senhor fez isso na sua vida, mas eu fiz na minha. O que eu quero ser? 

Evidentemente, é uma foto que, graças a Deus, Ele nos dá a capacidade de, diariamente, 

retocá-la. Não era Matemática, era Engenharia. Depois a vida o levou a ver a foto: vou ter que 

fazer Matemática. É como se fosse um revelar lento.  
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Aí, vem a segunda coluna. Se você sabe o que quer, você tem que se preparar para 

isso.  É o que eu chamo de conhecimento, de tecnologia. São os cursos, as especializações, os 

mestrados. 

Depois, vem a terceira coluna, a que as pessoas largam, a que está sendo muito 

colocada agora nas organizações. É o lado do auto-conhecimento, é o lado do voltar-se para 

dentro, é o lado da sensibilidade, é o lado do entender aquilo que não está dito, é o lado, de 

fato, de expor-se sem medo, porque o processo decisório, na minha cabeça, passa por todo 

esses processos. 

Então, quando eu falei aqui, nós já sabíamos que o processo decisório da Prefeitura de 

São Paulo não estava mais dentro da primeira e da segunda colunas. A primeira coluna é: nós 

queremos ter a Folha da Prefeitura de São Paulo. A segunda coluna é: preparar e estudar. A 

terceira: não foi bem preparada e saíram numa "disputa de braço" entre os dois bancos que 

querem ser os maiores do Brasil. Conseqüências a gente percebe, hoje, pela atitude dele no 

mercado, que o Banco Itaú sentiu os efeitos da "pancada". 

Uma outra coisa com relação às tomadas de decisão é que a gente vai colher 

informações; também está em constante pesquisa. Como é o concorrente? Conta para mim. 

Como é o processo? Você pega uma palavra e encaixa. Pega outra palavra e encaixa. Eu faço 

muito isso. O meu processo decisório é assim. Como se estivesse espetando "alfinetinhas" de 

cabeça vermelha num globo de isopor; você vai colocando, coloca, coloca, e é só ligar as 

pontas que você acha o escopo do desenho. Às vezes, demora para montar isso. 

Claro que foi uma decisão emocional. Como nós já descobrimos de que maneira está o  

mercado, se eu for lutar todas as batalhas, eu vou perder a guerra. Então, eu tenho que 

escolher as minhas batalhas e tenho que mostrar para o meu pessoal que isso é uma decisão 

consciente, que não afetou a minha auto-estima, para que não afete a deles. 
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Então, é a terceira coluna que, na minha opinião, dá a maturidade para as decisões, 

inclusive, a decisão de tirar a decisão de você. 

Não existe nada mais importante para mim, nada mesmo, do que o meu time, nem 

mesmo o cliente; e olha que aqui o nosso modelo diz que "o cliente é o centro do negócio". 

Eu já falei isso para o Presidente do Banco, falo para qualquer um, falo em minhas palestras. 

"Mas, Wagner, porque nem mesmo o cliente?" Porque não existe nada mais importante para 

mim do que minha equipe, nem mesmo o cliente. Desde que a minha equipe seja respeitada, 

nada mais é importante. Se eu fosse um gerente de agência, hoje, é com o cliente que eu 

estaria. Mas, na posição que estou, eu tenho que dar suporte ao meu gerente para que ele 

possa falar uma verdade e, às vezes, a gente não entende essa dinâmica. Se isso que estou 

falando é verdade, e é verdade para mim. Também eu tive que descobrir. E pratico. 

Aí, vai  uma segunda questão no processo de decisão. Se eu aprendi um pouco o que 

sou, se eu sei que sou feliz com o que eu faço, e adoro o que eu faço, eu tenho que dar 

liberdade para o meu time ir embora. Estou junto com você. Agora, a minha relação é on-line 

e out-time. Não gostei, falo no "retalho", na hora. Já falo: está ruim, não gostei. Vamos fazer 

de maneira diferente, vamos correr para "apagar esse negócio" e acabou. 

O processo decisório é ruim, por exemplo, quando ele fica lento. Quando eu não 

confio. Você tem que buscar a sua auto-confiança. Se você não é uma pessoa segura na 

terceira coluna, o "negócio" pode não dar certo. 

Por que ter a decisão de tirar a decisão? Você precisa estar seguro do que você é, do 

que você fala quando diz o seguinte: eu não preciso mais assinar um projeto de 5 milhões. 

Não é porque eu não queria, mas porque eu tenho a confiança de que o meu time sabe. Eu não 

sou mais importante "metendo" uma caneta num projeto de 5 milhões. O projeto está lá, eu sei 

que o meu time sabe fazer, eu confio no meu time, e confio no meu time a tal ponto que, 

quanto mais você dá liberdade e poder de decisão lá, mais eles o consultam. Você vira um 
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consultor, não vira um decisor, e você fica tão importante no processo que eles falam: a cada 

dia aprendo com você mais um pouco. 

Aí também você tem outro processo terrível que estou vivendo agora: é a grande 

demanda das pessoas quererem. A minha agenda é cheia. Eu escuto: "você é diretor do Banco 

e decide, os outros não decidem". Todo mundo quer a sua opinião, porque, senão, não vai 

sair. Às vezes, tenho que arrumar viagem e sair porque eu sou quase sufocado aqui dentro. 

Saber decidir é experiência, é credibilidade, mas é acreditar em você e acreditar muito 

no seu time. Eu considero a credibilidade como um cálice de cristal. Lascou, acabou. O 

senhor não pode ter um cálice trincado para tomar vinho. O cálice sujou. Tem que lavar, tem 

que limpar. E aqui a gente lava e limpa mesmo. Jerônimo não está bom! Você não está 

fazendo! O que está "pegando"? Em que posso ajudá-lo? E eu também digo: está ótimo; está 

maravilhoso.  

No processo decisório, em minha opinião, o que me ajudou demais é a terceira coluna, 

porque um homem que não tem lastro não consegue decidir. Enrola, apresenta decisões 

paliativas, não tem a coragem de se rever. Por exemplo, admitir que erra. Quando o homem é 

inseguro, ele fala: "não errei, a equipe errou". Ele nunca erra. 

O que eu mais insisto hoje, para que o meu time saiba decidir melhor: cresça como 

homem, senão nada cresce ao seu redor. Alguns fogem disso terrivelmente e vão ficando para 

trás. Arrumam 350 mil motivos. Tem um ponto na minha questão que acho importante: 

quanto mais eu lutei para ser, menos eu fui; quando eu não pensei em estar, eu estive; e 

quando eu pensei que não ia ser promovido, eu fui. 

Dentro de uma organização como a nossa, o processo de decisão é lento; muito 

trabalho tem que ser feito; tem que ter capacidade de interlocução e inter-relacionamento 

muito grande, além de conhecer. A capacidade de transitar dentro da organização é 

absolutamente fundamental. E vou lhe dizer o que chamo de transitar. Não é agradar; transitar 
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não é ceder em suas opiniões; transitar é você ter sua personalidade íntegra e, realmente, 

transitando com você, do tipo: "Ôpa, chegou o Wagner!" É você cumprir o que fala, porque 

mais uma vez eu digo: nós somos o que fazemos, não somos o que falamos. Eu lhe dou 100% 

de credibilidade, mas deixe-me ver o que você vai fazer agora. Então, isso ajuda, isso 

favorece nas decisões. 

Acabamos de fechar um grande contrato com complicações jurídicas significativas 

Algumas pessoas perguntam: "Como é que você conseguiu fechar isso?" Porque eu pedi 

ajuda, porque eu sabia que parte dessa decisão não estava em minhas mãos, eu tinha que 

construir essa decisão. Eu sabia que minha decisão era, sim, possível, mas eu tinha que dar 

espaço para, realmente, outro decidir um pedaço dentro da decisão final. Isso é o porque 

muitas pessoas dificultam o processo 

Os bancos não são totalmente verticalizados, porque é muito arriscado dar poder na 

mão de um homem só. Por isso, existe comitê de crédito. O quanto as realizações são 

verticalizadas ou horizontalizadas; o quanto o presidente mostra que tem decisão ou não; o 

quanto ele foge da decisão. Tudo isso permeia dentro de uma organização. O quanto é 

empreendedor; tem agressividade ou não. Como o sistema está estruturado, aumenta 

diretamente o processo de decisão. No Banco, então, esse processo é violento. 

A área jurídica se reporta ao vice-presidente, que não é o meu chefe. A área comercial 

se reporta ao seu chefe, que sou eu. A área de crédito se reporta a um outro vice-presidente. 

Tudo isso está devidamente estruturado para que se tenha a conjugação e a tentativa de tirar a 

melhor decisão e a mais ponderada. Só que no meio disso aparece a terceira coluna. Às vezes, 

você tem um argumento mais forte, o outro acha que ficou por baixo. Isso afeta todo um 

processo de decisão. Aí, você tem que saber o seguinte: tem palco? Tem palco. Ele é o diretor 

do Banco? É. Então, ele está no palco. Não dá para ser o ator principal o tempo todo. Até os 

atores principais saem de cena, às vezes, para não cansar a imagem e dar um espaço para o 
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segundo. As pessoas não entendem isso. Quanto mais sobem, é incrível como aumenta a 

correlação entre decisão versus prepotência, vaidade e arrogância. Esses sentimentos se 

misturam e "arrebentam" tudo. Era um homem ontem, hoje é outro. Então, a terceira coluna 

não está estruturada.  

Mas, o processo de decisão eficaz na plenitude, eu diria, só na área de planejamento; 

no resto é conjugação de feeling, muita experiência e tem uma questão de tempo. O senhor já 

deve saber disso no seu estudo. Chega na sala, a minha função exige isso. Quanto mais forte 

for o seu time, mais ele exige no processo decisório. Quanto mais fortes os processos 

decisórios atingidos, mais delicadas são as decisões que você tem que tomar, com impactos de 

auto-estima, com maior dose de ponderação. 

Entendo que o processo de tomada de decisão também passa por uma capacidade de 

influenciar as pessoas; pela capacidade de você ser ético, de você ser transparente; mas, 

também, passa pela capacidade de você influenciar  as pessoas e provocar esse engajamento 

de que se falou. 

Quando um líder vai tomar uma decisão, quando vai contratar uma pessoa, mas, 

principalmente, na hora em que ele vai compartilhar de um pequeno objetivo, ou um grande 

objetivo de um banco, com a capacidade de influenciar as pessoas que estão ali, os seus 

liderados, ele acaba contaminando toda a sua equipe de uma maneira tão positiva, que essas 

pessoas começam a ser as guardiãs daquela decisão. 

Onde o processo de decisão é mais importante? A decisão é o mais importante? Ou o 

como você se relaciona com o seu time para tomar a decisão que é o mais importante? Enfim, 

processo de decisão passa muito por dentro da terceira coluna para ser uma decisão sábia. 
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7.1.1 Preocupação com a consulta de dados 

 

Como é o nosso mundo? Vou falar em estudar, em ter informação para depois decidir. 

É um processo assim. Fechou o mês, então, você olha o resultado do mês e observa para onde 

estamos indo. Isso é natural em todas as organizações. Você tem informações pré-formatadas 

e naquele item em que você desviou para cima ou para baixo, você vai lá e manda abrir. Aí, 

não é a churrascaria, já é a la carte. Abre ali, abre aqui, o que você está notando? É o crédito? 

Então, no processo de decisão, quando você estuda os resultados, vê os desvios e tem que 

entendê-los. 

No meu caso, na área em que eu trabalho, você tem que ler os positivos e negativos. 

Quanto foi esse mês? Então, você tem que voltar três meses para pegar o início do desvio e 

entender qual é o desvio. Se ocorre um erro aqui e a carteira é grande, ele se perde no meio da 

carteira, o efeito dele acontece dois, três meses depois. Você tem que voltar um pouco e, às 

vezes, você tem que falar: volta mais, volta mais. Ou você pegou o caminho errado, começa 

de novo, vem olhar até decifrar um possível erro. 

 

7.1.2. Definição de crédito 

 

A outra questão é você, por exemplo, definir uma precificação ou definir um crédito, 

dar ou não um crédito para o cliente. Aí, tem informações pré-formatadas e informações que 

não são pré-formatadas. Por exemplo, você entra num cliente e, via de  regra, faz perguntas 

para um diretor. Primeiro que você está perguntando para um intermediário, você não está 

falando direto com a pessoa. Você tem um ou dois intermediários no meio. Você tem o 

gerente da conta mais o diretor que vem defender o crédito e são valores expressivos. Aí, você 

chega e pergunta para ele: isso quantos anos tem? Para o gerente isso não faz sentido algum, 
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mas para mim faz. Quem trabalha na empresa? Eles ficam loucos perguntando: "por que você 

pergunta isso?" Eu quero ver a raiz. Sempre aprendi que fruto bom tem raiz boa, senão a 

árvore não agüenta. Então, deixe-me ver como é o “negócio”. Aí, eu pergunto: o que o 

indivíduo tem? Tem uma BMW. Está endividado. Que ano que é a BMW? É 0 km. Já sei que 

a vaidade está estampada ali dentro. O que o indivíduo está querendo fazer com esse dinheiro, 

para onde vai? Às vezes, você vê também que o indivíduo tem uma BMW, a situação feita, 

está tudo estruturado, tem dinheiro aplicado, está investindo; então, ele sabe o que está 

fazendo. Sempre há uma conjugação de experiências. 

Então, o processo de decisão tem informações quantitativas, tem a forma como essa 

pessoa  lê essas informações, e tem os intangíveis que estão aí para ser avaliados. 

A área de crédito do Banco não é simplesmente dar o crédito. Por detrás, para dar o 

crédito, ela tem o behavior, o comportamento do cliente. O cliente vai tendo comportamentos 

que, através de sistema estatístico, permite que se vá montando o seu perfil. Vai pontuando e 

isso vai dando mais ou menos crédito para ele. Isso é o que a gente chama de grande massa. 

Mas mesmo assim, aí por dentro, tem um pouquinho de intangível, de forma que, por mais 

automatizado que o nosso crédito esteja, a decisão ainda está no nosso gerente. Ele aperta o 

botão do sim ou do não. Nós nunca vamos tirar isso dele. 

A outra questão que envolve a decisão de crédito é assim retratada: em quais 

segmentos do mercado estamos perdendo dinheiro? Ou em quais segmentos estamos 

ganhando? Que produtos determinado segmento compra ou não? Tudo isso está estratificado, 

estruturado. É uma outra reunião em que a gente entra para estudar e tomar decisões. Abre ou 

fecha o crédito? Encurta ou alonga o crédito? Vamos para 48 meses ou para 60 meses? Põe a 

taxa mais baixa ou põe a taxa mais alta? 

Vou dar-lhe uma idéia de decisão. A CDI caiu ontem meio ponto. Ótimo para todo 

mundo?  É uma desgraça e quando sobe, também é uma desgraça, porque agora ela vai cair e 
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não sei até onde vai. Ela vai puxar o mercado. A gente já não sabe se está com um viés 

econômico (tudo indica que está) ou se está com viés político, agora, que puxa a taxa para 

baixo. Hoje, dá para guardar uma "gordurinha", mas, quando ela chega lá em baixo, dá uma 

"pancada e derruba tudo". 

Vamos agora analisar. Eu, comercialmente, olho para isso e falo: agora é hora de 

ancorar spread na carteira. O que é ancorar spread na carteira? Colocar operações com maior 

rentabilidade para, quando a taxa de juros cair, eu estar ainda fazendo como se estivesse 

poupando agora. O que eu tenho que fazer? Em que produtos isso acontece? Produtos que 

alonguem. Então, por exemplo, ao invés de falar para o meu time: façam desconto de 

duplicatas. Tem que realizar o que é de 30, 40, 50, 60 dias, rápido, que é curtíssimo prazo; 

vendam leasing, façam capital de giro de 18 meses, 24 meses, rápido, agora. Então, eu fiz um 

contrato com aquela taxa que ficou lá dentro e vai ao longo do tempo rendendo-me. Então, 

essas são decisões que se tomam baseadas em análise de mercado. 

 

7.1.3 Concorrente  

 

Tem que olhar concorrente por concorrente. Na minha diretoria, temos informações 

sobre quem é o meu par. Quem é o indivíduo que está no meu cargo em outro banco. Tenho 

uma rede montada na diretoria com funcionários que ficam anotando a atuação dos bancos. 

Por exemplo, do meu par eu fico colocando "alfinetinhos". O Banco Santander está fazendo 

isso e aquilo. Aí, os meus diretores se encontram em eventos, vão lá com o cliente. Alguns se 

tornam amigos lá, saem daqui vão para lá; outros vieram para cá. Aí, você descobre o 

seguinte: o Santander descobriu que o banco a ser atacado é você. Você é o alvo. Em alguns 

bancos isso não existe porque a oportunidade para o diretor não existe. Agora, aqui no Banco 
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Real tem que chegar. A gente estimula. Então, a gente tem uma rede de informações de 

funcionários;  a gente inclusive age no sentido de ensiná-los a olhar, a observar. 

Por exemplo, o Boston acabou de abrir as pequenas agências. Está em cima do nosso 

time, que a gente chama “vanguarda”, que é alto nível. Peguei dois diretores e uma 

funcionária e falei: vão lá visitar, quero saber o que está acontecendo.  "Eu e meu chefe vamos 

visitar", disseram. Vieram as informações: as cores são tom pastel, não usam merchandise, 

usam fotografias da região, quantidade de clientes por gerente, que produtos, quanto tem no 

caixa, quanto não tem, de que cor são, quantas mesas, que tamanho, quantos metros 

quadrados. Tudo vem. A senhora falou: "lá tem uma coisa mais inteligente do que aqui". 

Vamos repensar.  Sempre do ponto de vista do concorrente. 

 

7.1.4 Do ponto de vista da concorrência, da competição e da precificação 

 

Você tem que ter todo o mapa de lá. Eles estão precificando desconto de duplicata no 

Brasil todo em determinada área? Então, é uma atuação nacional ou é o diretor regional da 

área que está atuando? Aí, eu falo: diretor, vem cá. Você tem que conhecê-lo porque esse 

indivíduo é mais agressivo que você. Então, são outros tipos de informações que aparecem 

para outras tomadas de decisão. 

 

7.1.5 Posicionamento da tesouraria 

 

A Tesouraria, toda manhã, se reúne para tomar posição, ou ficar vendida ou comprada 

ou zerar o caixa. Todo dia ela se posiciona. Ou, no começo do ano, o nosso economista fala 

assim: a tendência do dólar para o ano que vem é essa. Você tem que fazer posição do seu 

capital. Você tem que posicionar o seu capital nesse negócio. Às vezes, dá certo e, às vezes, 
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não dá. Este ano, por exemplo, fizemos um head no nosso capital e o dólar caiu. Estamos 

tomando uma "pancada" incrível. Graças a Deus, o head é feito com a matriz. Então, o lucro 

está lá. A filial está perdendo, mas a matriz do Banco, na Holanda, está ganhando. 

 

 

7.1.6 Decisões de produto 

 

Comparação com o mercado. Você vai ao Banco Central, como é que cresceu o 

mercado em termos de crédito? Cresceu assim. E o nosso? Aí, você coloca o estatístico no 

meio, que extrapola, tira conclusões: estamos bem ou estamos abaixo. Aonde? Pessoa física 

ou pessoa jurídica? Aonde? Em que lugar? Em que região? Tudo isso nos dá calibre para 

tomar decisões. 

 

7.1.7 Análise de balanço 

 

Nós contratamos e temos dentro do Banco um analista, que não é um analista de 

balanço para crédito. É um analista de balanço, como se fosse dar opinião para efeitos de 

ações. Então, como se fosse um analista de mercado dizendo assim: não recomendo comprar 

ações do Banco Real. Ou recomendo comprar ações do Banco Real. 

Entra a diretoria executiva e fala: "analisei o seu balanço e comparei com o do Itaú, 

com o do Unibanco, e o índice de eficiência deles é melhor que o seu". 

O Presidente do Banco vira para nós e fala: "meus queridos, esse ano nós vamos ter 

despesa menor que a concorrência. Arranjem-se". Então, você verifica a análise de balanço 

da concorrência, escolhe seus pares, com quem vai brigar. 
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7.1.8 Atratividade da marca 

 

Existem pesquisas do Instituto Galup que contratamos para tomar consciência da 

atratividade da marca do Banco. Então, você fica vendo assim: nesse trimestre não cresceu, 

nesse baixou. Você vê se a atitude, o posicionamento que o Banco está tendo no mercado com 

o cliente. O povo lá fora está falando que está lindo ou que você está caindo. Então, você vê 

que alguns bancos que não se dão a isso estão lá em baixo, quietinhos, e alguns cresceram 

muito. 

 

7.1.9 Vamos falar de outro índice: risco 

 

Que tamanho de risco você quer ter dentro da sua carteira de um determinado 

segmento do mercado? Por exemplo, agora, estamos aí com a febre aftosa. Tem que olhar. 

Vamos ver o que está acontecendo, porque isso pode causar um rombo enorme. Como vamos 

montar a careteira do segmento? Tudo isso são informações que têm que ser muito bem 

estruturadas.  

Às vezes, isso cansa, estressa e quanto mais tem, pior fica. Quanto mais informação 

você tem, por incrível que pareça, as decisões ficam mais complexas. 

Há alguns detalhes que vamos simplificar. Em um determinado ponto há uma decisão 

a ser tomada. Então, existe um item que influencia os demais. Às vezes, você decide por meio 

da conseqüência das informações e não das informações. 

Isso é fonte de decisão estratégica do Banco para segmentos do mercado. Às vezes, a 

gente oferece um cheque especial para um cliente de alta renda e já se sabe que ele não vai 

usá-lo. O cliente pode até ofender-se. "Você acha que eu vou usar?" Então, a gente usa uma 

maneira diferente para fazer a mesma oferta: estamos disponibilizando para o Senhor uma 
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reserva de valor. Assim, a partir de agora, o senhor tem um crédito especial no valor de tanto, 

com dez dias sem juros.  

Tem uma questão em volta disso que, também, é uma decisão, é uma crença. Nós não 

queremos ser o banco esperto. E posso garantir ao senhor que estamos fazendo mudança no 

mercado. Isso pode não estar tão claro assim para o público, ainda, mas entre nós já está 

muito, muito claro. Quando é que um banco vai se preocupar com a responsabilidade sócio-

ambiental? Por exemplo, nós somos o melhor banco para os universitários. Nós, em primeiro 

lugar, acreditamos. Temos um programa para universitários de primeiríssima linha. Estamos, 

agora, inovando mais um pedaço e vamos inovar mais ainda. E queremos mais do que isso: 

queremos acompanhá-los ao longo da suas vidas, queremos usar e incentivar os profissionais, 

queremos estar ao lado deles. 

Fidelidade está na questão da confiança também. Nós não queremos apenas conquistar 

clientes, queremos ter clientes fiéis. A gente pesquisa duas vezes por ano o nosso trabalho 

para saber o quanto o nosso cliente está satisfeito. Isso faz parte da minha avaliação. Os 

nossos gerentes, na ponta, têm que tratar bem o cliente. 

Então, os índices usados para as decisões do Banco são estruturados, mas, acima disso, 

tem muita política, porque toda empresa tem. A nossa meta aqui é: queremos o nosso cliente 

completamente satisfeito. Mas queremos, em primeiro lugar, o nosso time completamente 

satisfeito, porque, senão, ele não vai render bem e a meta não será cumprida. 

Nós temos a estatística. Por exemplo, tem análise de probabilidade de consumo e é 

baseada em pontuação, em behavior (comportamento). Isso existe entre nosso pessoal. Há 

alguns desses por aí que fazem um trabalho bastante bom para nós.   

O que é a probabilidade de consumo? Qual é o perfil de nossa base de clientes? Numa 

base de cinco milhões de clientes, quem vai comprar o nosso seguro de vida? Aí, há uma 

grande quantidade de coisas que você pontua, obtém um escore final e conclui: esses são os 
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nossos clientes que têm, aqui 89% de chance, ali 70%. Se chegar nesse percentual, compensa 

fazer uma campanha para vender seguros de vida. Se não chegar, é melhor não fazer porque 

vai ser desperdício de energia. No meu ponto de vista, é ocupar a nossa equipe de vendas de 

uma forma improdutiva. Se for uma operação que não dá escala, pode dar uma mão-de-obra 

muito grande e não dar bom  resultado. A probabilidade de consumo é uma ferramenta que 

temos aí, é violenta. 

Outro exemplo. Os estatísticos estudam o comportamento de crédito dos clientes e 

encontram centenas de inadimplentes. Começam a cruzar com a base de comportamento de 

alguns clientes ativos. No final, eles sugerem para o gerente: "preste atenção nesse cliente. 

Esse está dando sinais que vai ter problema". Ou: "mude o produto desse cliente porque ele 

está financiando dívida de longo prazo em curto, vai quebrar". Então, eles fornecem 

indicadores para as tomadas de decisão. Acho que, do ponto de vista de produto, sua 

ferramenta de decisão vai ser fantástica.  
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7.2 O processo de decisão na BCS Informática 

 

Texto resultante do material fornecido e da entrevista realizada com o Eng. Rubens de 

Souza Manino, diretor presidente da empresa BCS Informática, no dia 5 de dezembro de 

2005. 

 

7.2.1 Introdução  

 

Para descrever o processo de decisão adotado pela BCS Informática, o Eng. Rubens 

iniciou, citando uma afirmação de Hamilton L. Correa:  

“Não existe forma ‘ideal’ ou ‘melhor’ de organizar uma empresa, a não ser que se 

trate de uma empresa específica, em um momento preciso de sua existência, com 

pessoas específicas, etc. Ainda assim, a melhor forma de organização serve apenas 

determinados objetivos e pessoas, em detrimento de outros” (CORREA, 2005, p.2). 

Para facilitar uma análise, pode-se organizar a estrutura de uma empresa em três 

sistemas inter-relacionados: sistema de autoridade, de responsabilidade e de comunicação. 

Há várias maneiras de departamentalização (agrupamento das diversas funções e 

atividades da forma mais conveniente) de uma empresa. Algumas maneiras tradicionais são: 

funcional, geográfica, por produto, por cliente. 

 

7.2.2 Evolução da BCS 

 

Ao longo dos anos, já passamos por todas essas formas de organização. Houve um 

momento em que funcionamos com uma mistura desses tipos de organização, mas ficava 

difícil compreender com clareza as relações de autoridade, responsabilidade e comunicação, 

fundamental para o bom andamento da empresa. Em muitas situações não ficava claro o 



 254

responsável por determinadas funções, de quem cobrar determinadas tarefas ou a quem 

consultar ou comunicar, antes ou após as tomadas de decisão. 

Concluímos que as dificuldades surgiram pelo fato de estarmos trabalhando em dois 

eixos bem distintos: um, com foco nos clientes, e outro, com foco nos produtos. Mas 

entendemos também que tais dificuldades eram positivas, pois acusava que a empresa estava 

viva, tendo sua estrutura, constantemente, "sacudida" pela realidade do mercado. 

Hoje, sabemos que as estruturas tradicionais acima citadas mostram-se adequadas a 

empresas que operam em ambientes estáveis, com baixa competitividade, pouca inovação e 

muita repetitividade, e que adotam as técnicas tradicionais de gestão. 

Observamos que a realidade de nossa empresa (e das outras empresas do mesmo 

ramo) estava muito distante das características acima, devido a uma série de fatores: forma 

adotada de distribuição dos lucros em função dos resultados; necessidade de agilidade/ 

flexibilidade no atendimento às demandas dos clientes; velocidade de surgimento de novas 

tecnologias; diversidade de produtos utilizados pela empresa; diferenças culturais e técnicas 

entre os diversos clientes; ritmo acelerado de crescimento; alta percentagem de profissionais 

de alta qualificação dentro de empresa; alto nível de especialização dos serviços prestados; 

etc. 

Devido a isso, concluímos que seria necessária a implementação de uma estrutura 

inovadora de organização da empresa. Pensamos em organizar a empresa por projetos, por 

células, por rede (organização virtual) ou por um sistema matricial. 

A estrutura matricial possui duas ou mais dimensões, que podem ser geográfica, 

funcional, por produtos, por projetos, etc. Esse tipo de estrutura tem as seguintes vantagens: 

economia de escala, baixa ociosidade, foco no produto, foco no cliente, especialização dos 

técnicos, etc., e as seguintes desvantagens: duplo comando, conflitos entre os gerentes dos 

eixos, indefinição de autoridade, indefinição de responsabilidades, etc. 
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Apesar de algumas desvantagens, resolvemos implantar na BCS uma estrutura 

matricial de organização. Para minimizar suas desvantagens, resolvemos adotar um 

organograma linear que define a hierarquia dos componentes e das ações da empresa. 

Assim, hoje, a BCS Informática usa, para suas tomadas de decisão, um sistema 

matricial de organização, de duas dimensões, acompanhado de um organograma linear de 

hierarquia.  

Presidência

Diretoria 1 Diretoria 2 Diretoria 3 ....
(Finanças) (Produção) (Marketing)

Divisão 1 Divisão 2 Divisão 3 ....

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Figura 7.1 – Uma representação de uma estrutura matricial de decisões. 

 

7.2.3 Entendendo melhor 

 

A estrutura matricial surgiu devido a dificuldades que as estruturas tradicionais tinham 

em trabalhar com ambientes mais dinâmicos, com várias técnicas, diversos tipos de produtos, 

clientes e prazos, e com recursos limitados. Especificamente, a estrutura funcional fracassava 

por falta de foco no cliente, baixo grau de integração entre as áreas, dificuldade de coordenar 

e integrar as áreas, lentidão nas mudanças e nos ajustes necessários, etc. 

Numa estrutura matricial, como a apresentada na Figura 7.1, temos uma gerência em 

cada eixo. Por exemplo, a gerência de projetos é responsável pela relação com o cliente, custo 
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e prazo; a gerência funcional, pela qualidade do trabalho técnico, carreira, salário e 

treinamento. 

Como já dissemos, quando utilizamos estruturas matriciais temos que lidar com 

problemas de indefinição de autoridade e de responsabilidade, bem como gerenciar os 

conflitos entre os gerentes de cada eixo. Do ponto de vista da distribuição de poder, há, pelo 

menos, três tipos de estrutura matricial. 

- Matriz balanceada: os gerentes dos eixos têm o mesmo nível hierárquico e o 

mesmo grau de autoridade; 

- Matriz funcional: o gerente funcional possui nível hierárquico superior, de modo 

que, em caso de conflito, prevalece sua decisão; e 

- Matriz projeto: o gerente de projetos possui nível hierárquico superior, de modo 

que, em caso de conflito, prevalece sua decisão. 

Cada um desses tipos de estrutura matricial é mais adequado para determinados 

fatores e menos adequado para outros, conforme explicita a Tabela 7.1 (CORREA, 2005, 

p.72). 

É aconselhável às empresas, além de escolher a forma de estrutura matricial mais 

adequada aos seus negócios, a adoção de uma ferramenta, chamada de organograma linear 

(Tabela 7.1), que complementa qualquer tipo de departamentalização e que é especialmente 

importante em estruturas matriciais. 

O organograma se constitui, basicamente, de uma tabela de dupla entrada. Nas linhas 

são relacionadas as atividades e as decisões a serem tomadas, com ênfase para aquelas que 

não têm os responsáveis claramente definidos na estrutura da empresa; nas colunas são 

colocados os cargos e/ou as funções dos que serão responsáveis pela realização das tarefas, 

pelas tomadas de decisão, ou pelo que deve ser comunicado. 
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Tabela 7.1 – Um exemplo de organograma linear 

Para a implantação de um organograma linear, são necessárias três fases: 

- Coleta de informações básicas: caracterização dos componentes e condicionantes 

organizacionais; 

- Delineamento: formação do grupo de  trabalho, identificação das atividades/decisões, 

identificação das funções e cargos envolvidos, identificação das situações (atual e desejada), 

análise e delineamento do organograma; e 

- Implantação e acompanhamento: discussão e aprovação da proposta, planejamento 

da implantação, acompanhamento e ajustes. 

 

7.2.4 Como é a estrutura organizacional da BCS 

 

A estrutura da BCS é constituída de um conselho (Conselho de Administração) e 

quatro diretorias (de Administração e Finanças, Comercial, de Serviços e Infra-estrutura e de 

Sistemas), sendo que todas as diretorias são ocupadas por sócios. 

 

 

Funções / Cargos        

        Atividades / Decisões

1. Realização de contatos com clientes visando novos empreendimentos A C C C
2. Nomeação de um gerente para um projeto a ser iniciado B B B A B C
3. Elaboração do plano de projeto C B B B B A
4. Alocação de recursos humanos necessários à execução do projeto C C A B
5. Estabelecimento dos pontos de controle para acompanhamento da execução B B A
6. Decisão sobre subcontratação de serviços externos B B B B B C
7. Elaboração de ordens de serviço para o pessoal de operação C A B
8. Decisões sobre mudanças no escopo técnico, em prazos ou orçamento do projeto C B B A B B
9. Acompanhamento dos trabalhos para efeito de prestação de contas e discussão com o cliente C A
10. Aprovação da folha de horas dos técnicos alocados aos vários projetos C C A B
11. Provimento de coordenação e integração entre a equipe do projeto C A
12. Acompanhamento dos requisitos de qualidade, prazo e custos do projeto C C C C A
13. Preparação do relatório final do projeto a ser enviado ao cliente B A
14. Aprovação do relatório final do projeto a ser enviado ao cliente C B B A C C
15. Avaliação do desempenho dos técnicos alocados aos projetos C A B

A - Autoridade e responsabilidade pela Atividade / Decisão
B - Consulta e informação prévias obrigatórias
C- Informação obrigatória a posteriori Fonte: (CORREA, 2005, p. 72)
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Diretoria 1 Diretoria 2 Diretoria 3 Diretoria 4
Administração Comercial Serviços e Sistemas

e Finanças Infra-estrutura

Conselho de Administração

Figura 7.2 – Estrutura administrativa da BCS Informática. 

O Conselho Administrativo é constituído por cinco sócios, sendo dois vitalícios e três 

eleitos diretamente p s, administrativas e 

comerciais d

ra de clientes e equipe técnica. Cada célula pode ter sub-

células

 com maior grau de 

especia

especia

s, administrativas e 

comerciais d

ra de clientes e equipe técnica. Cada célula pode ter sub-

células

 com maior grau de 

especia

especia

Figura 7.3 – Estrutura matricial para decisões, adotada pela BCS Informática para a  
Diretoria de Serviços e Infraestrutura 

elos sócios. Ele define as diretrizes estratégicaelos sócios. Ele define as diretrizes estratégica

a empresa. 

Para aumentar o foco no cliente, a diretoria de Serviços e Infra-estrutura é dividida em 

células, cada uma com sua cartei

a empresa. 

Para aumentar o foco no cliente, a diretoria de Serviços e Infra-estrutura é dividida em 

células, cada uma com sua cartei

 com carteira de clientes e equipe técnica próprias. 

Para atender a necessidades que requerem mais elevado grau de especialização, foram 

criados os Grupos de Especialistas, constituídos pelos profissionais

 com carteira de clientes e equipe técnica próprias. 

Para atender a necessidades que requerem mais elevado grau de especialização, foram 

criados os Grupos de Especialistas, constituídos pelos profissionais

lização na área determinada, não importando a que células eles pertencem. 

Com o mesmo objetivo anterior, os produtos são agrupados em duas categorias: A – 

produtos que exigem alto grau de especialização e B – produtos que exigem menor grau de 

lização na área determinada, não importando a que células eles pertencem. 

Com o mesmo objetivo anterior, os produtos são agrupados em duas categorias: A – 

produtos que exigem alto grau de especialização e B – produtos que exigem menor grau de 

lização. lização. 

e Infra-estrutura

Célula 1 Célula 2 Célula 3 ....

Grupo Especial 1

Grupo Especial 2

Grupo Especial 3

Grupo Especial 4

Diretoria de Serviços

Figura 7.3 – Estrutura matricial para decisões, adotada pela BCS Informática para a  
Diretoria de Serviços e Infraestrutura 
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Quando é solicitado um produto da categoria A, o gerente técnico deste produto 

participa de teriores de 

implan

e responder a dois gerentes: ao gerente funcional (gerente de 

célula) 

uja implantação depende de três fases: coleta de 

informa

ste projeto desde o início (fase de proposta) e acompanha as fases pos

tação, treinamento e suporte, que são executadas pelo grupo de especialistas 

correspondente. Com esta estrutura, as decisões acabam enquadrando-se no esquema matricial 

representado na Figura 7.3. 

Essa estrutura, embora eficiente, traz alguns problemas de gerenciamento, pois o 

mesmo profissional tem qu

e ao gerente técnico (gerente de produtos). Para contornar esses problemas, ficou 

estabelecido que nas decisões prevalece a gestão funcional, ou seja, a estrutura matricial 

adotada pela BCS é do tipo funcional. 

Para minimizar ainda mais os problemas decorrentes do duplo gerenciamento, 

constrói-se um organograma linear, c

ções básicas, delineamento e implantação, e acompanhamento. 

Tabela 7.2 – Organograma linear adotado pela BCS Informática. 

Funções / Cargos        

        Atividades / Decisões

1. Realização de contatos para captação de clientes

A
d

D
i

A B
2. Escolha de uma célula para atender ao cliente B A B C C C
Envolvendo produtos da categoria A
3. Elaboração do projeto C A B B
4. Implantação do projeto B A
5. Acompanhamento dos trabalhos para efeito de prestação de contas e discussão com o cliente A B
6. Aprovação das horas dos técnicos alocados ao projeto A B
7. Acompanhamento dos requisitos de qualidade, prazo e custos do projeto A B
8. Preparação do relatório final do projeto a ser enviado ao cliente B A
9. Avaliação do desempenho dos técnicos alocados aos projetos B A
Envolvendo produtos da categoria B
3. Elaboração de propostas envolvendo produtos da categoria B C A B
4. Implantação de projetos envolvendo produtos da categoria B A
5. Acompanhamento dos trabalhos para efeito de prestação de contas e discussão com o cliente A
6. Aprovação das horas dos técnicos alocados ao projeto A
7. Acompanhamento dos requisitos de qualidade, prazo e custos do projeto A
8. Preparação do relatório final do projeto a ser enviado ao cliente A
9. Avaliação do desempenho dos técnicos alocados aos projetos A

A - Autoridade e responsabilidade pela Atividade / Decisão
B - Consulta e informação prévias obrigatórias
C- Informação obrigatória a posteriori
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