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RESUMO

Marcelo Tadeu Matos, Análise dos fatores de competitividade de uma empresa
burocrática atuando em um mercado instável, Florianópolis, 77 páginas

0 presente estudo é o resultado de uma pesquisa que objetiva constatar que fatores
conferem a uma organização competitividade quando inserida em um mercado com
a concorrência muito acirrada, levando-se em consideração a característica inerente
ao mercado da "empresa objeto" de instabilidade. Assim foram contrapostas as
informações obtidas com a pesquisa teórica com as características de atuação da
empresa. Um ponto determinante neste aspecto é o consenso existente entre os
teóricos das principais características apresentadas pelas organizações ditas
competitivas, e que vão de encontro à situação encontrada na "empresa objeto",
por que tais aspectos referem-se a agilidade, desburocratização, descentralização
das informações, flexibilidade e horizontalização hierárquica. Sendo a "empresa
objeto", uma grande empresa do setor financeiro, com inúmeros processos e com
elevado grau de controle sobre as informações existentes, a questão a ser
respondida é como ela se mantém competitiva frente aos requisitos apontados na
pesquisa teórica.
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ABSTRACT

Marcelo Tadeu Matos, Análise dos fatores de competitividade de uma empresa
burocrática atuando em um mercado instável, Florianópolis, 77 páginas

The present study ills the result of a research that objective to evidence that factors
confer to an organization competitiveness when inserted in a market with the
competition very incited, being taken in consideration the inherent characteristic to
the market of the "company object" instability. Thus the information gotten with the
theoretical research with the characteristics of performance of the company had been
opposed. A determinative point in this aspect is the existing consensus enters the
theoreticians of the main characteristics presented for the said organizations
competitive, and that they go of meeting to the situation found in the "company
object", why such aspects mention agility, desburocratização, decentralization of the
information, flexibility and hierarchic horizontalização to it. Being the "company
object", a great company of the financial sector, with innumerable processes and with
raised degree of control on the existing information, the to be answered question is
as it remains competitive front to the requirements pointed in the theoretical research.
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1. INTRODUÇÃO

0 presente Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, foi realizado em
empresa atuante no mercado financeiro, enquadrada pelo Sistema Financeiro
Nacional (SFN) no subsistema operacional, das instituições não bancárias, definidas
como instituições fi nanceiras.
A escolha desta organização deve-se ao fato de ser onde o acadêmico realiza
suas atividades profissionais, e conciliar-se com o interesse de estudo do mesmo.
Em decorrência de critérios adotados pela organização, de não autorização
para este tipo de atividade de nome e marca, incluindo-se documentos, processos e
sistemas adotados pela mesma, será adotada para identificação da organização a
nomenclatura de "empresa objeto" para efetuar qualquer tipo de caracterização
posterior da organização.
Mesmo tratando-se de uma instituição financeira, a "empresa objeto" atua
sob uma postura e com procedimentos adequados e característicos de um Banco
Comercial, onde, conforme afirma Druker:

[...] mesmo com todas as mudanças políticas, sociais, econômicas e
tecnológicas ocorridas nos últimos anos, as grandes empresas e
principalmente os bancos, mantém sua estrutura organizacional semelhante
é utilizada nas décadas de 30 e 40. (DRUKER, 1980)

Isto significa que a empresa possui a característica de ser eminentemente
burocrática, verticalizada e departamentalizada como as organizações financeiras o
são de forma geral. Assim torna-se realmente necessário estabelecer meios para o
controle total de todos os agentes existentes em um processo de concessão de
crédito. 0 que se entende por uma empresa com tais características, é que sejam
10

morosas, com apêndices muito generalistas, sem levar em consideração as
especificidades de cada transação, e com aspectos culturais bastante enraizados e
estruturados neste sentido. Empresas deste tipo estão situadas geralmente em
nichos de mercado com baixa volatilidade e com níveis de pressão relativamente
baixos em relação ao destaque exigido em sua atuação, podemos utilizar como
exemplo, órgãos públicos, instituições de ensino, grandes empresas do setor
produtivo terciário, dentre outras. Para estas empresas, questões como agilidade,
flexibilidade, dinamismo, não estão diretamente relacionadas ao seu cotidiano, já
que, de certa forma a concorrência existente não é tão acirrada quanto ao mercado
comercial.
Entretanto, o mercado em que está situada a "empresa objeto", apresenta
características completamente diferentes, destacando-se que a busca pela aquisição
de novos clientes, pela maior penetração de mercado, pela detenção de maior fatia
do mercado, com uma constante e acirrada a concorrência entre as empresas
atuantes, muitas vezes influenciadas por fatores intangíveis aos tradicionais como
situação econômica do pais, períodos de sazonalidade, épocas do ano, questões
climáticas, dentre outras, ou seja,

o

mercado de concessão de crédito,

especificamente no mercado de comércio de automóveis, apresenta elevado grau de
inconstância.
Em um modelo ideal de participação no mercado, ou a empresa deveria
apresentar características de organização sistêmica para adequar-se ao mercado,
ou este deveria tornar-se mais estático, não tão sensível a pressões exteriores, pois
conforme afirma Roesch (1999, p.

44) "organizações burocráticas são mais

adequadas para ambientes estáveis, enquanto ambientes caracterizados por

mudança requerem inovação organizacional e necessitam de estrutura dinâmica e
flexivel".
Neste sentido, a importância de quais os fatores mantém a "empresa
objeto" atuante no mercado de financiamento de automóveis, principalmente no que

discerne a competitividade e adequação às necessidades do mercado, 1) analisando
se seus procedimentos e métodos estão demasiadamente burocráticos, 2) se existe
algum meio de tornar-se mais passível de mudanças, quais as condições
necessárias de mobilidade e flexibilidade exigidas para uma atuação eficaz, ou seja,
3) identificar qual seria o modelo ideal de empresa para atuação neste tipo de
mercado e 4) veri fi cando onde se encontra posicionada a "empresa objeto" neste
contexto.

12

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos Gerais

Defi nir quais os fatores de competitividade de uma organização financeira
burocrática atuando em um mercado instável.

1.2.2 Objetivos Específicos

Conceituar organização burocrática;
Apresentar as características de competitividade;
Descrever quais as características conferem a "empresa objeto" o
status de organização burocrática;
Examinar como a estrutura organizacional adotada se comporta frente
ás exigências do mercado;
Descrever as condições da "empresa objeto" frente aos fatores de
competitividade;

I3

1.3. JUSTIFICATIVA

Realizar um estudo que tem por objetivo enquadrar uma organização em um
cenário especifico é de grande importância, pois pode trazer contribuições para a
organização acerca da eficácia de sua atuação neste mercado, estabelecendo um
feedback, em relação aos objetivos traçados pela mesma, identificando situações e
peculiaridades existentes no mercado que venham a contribuir direta ou
indiretamente para o sucesso da empresa.
Conforme

mencionado

anteriormente,

uma

organização

que

fundamentalmente é burocrática, e com isto, possui elevada carga de sistemas de
controles e métodos, hierarquia definida e centralizada impondo limitações e
determinando áreas de atuação a seus funcionários; essencialmente verticalizada
que em certos momentos impede que sejam tomadas decisões nos baixos escaldes
da estrutura, tem seu habitat natural em um mercado estável, que não sofre grandes
oscilações decorrentes de influencias externas. Todavia, este trabalho vem
demonstrar como uma organização com estas características consegue manter-se
competitiva atuando em um mercado instável, que exige muita flexibilidade, onde as
decisões são tomadas na ponta, ou seja, diretamente com o consumidor final, e que
estas decisões sejam ágeis, afim de esclarecer o paradigma organização burocrática
versus organização flexível.
Para poder desenvolver suas atividades, mantendo os objetivos traçados de
lucratividade, competitividade e sobrevivência, a empresa adotou posturas e adquiriu
determinadas peculiaridades, e este trabalho vem verificar se estas posturas estão
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de acordo com as exigências do mercado, ou se estão contribuindo para um
desempenho aquém daquilo que pode ser alcançado.
Também será possível avaliar se o sistema de gestão adotado pela
organização favorece ou não o desenvolvimento das atividades, estabelecendo um
contraponto entre a estrutura vigente, a estrutura exigida pelo mercado e os
referenciais teóricos existentes.
Através disto, a empresa poderá identi fi car e localizar deficiências no
processo que acabam por influenciar no resultado das metas traçadas, efetuando
caso considere necessário, os devidos ajustes.
Enfim, será possível elaborar um modelo ideal de gestão, levando-se em
consideração estrutura organizacional, descentralização e flexibilidade para atuação
no mercado de concessão de crédito para financiamento de automóveis, justapondo
este modelo, a estrutura vigente, de fi nindo quais são as melhores opções para que
se agregue valor ao serviço realizado, obtendo ganhos de competitividade.

I5

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Organização

Desde o principio dos tempos, quando do inicio do processo de vida em
sociedade, o homem já organiza-se em subgrupos que possuem algum interesse
especifico, com o objetivo de facilitar a realização das tarefas. Naquela época já se
tinha conhecimento que trabalhando de forma conjunta seria menos árduo o alcance
de um objetivo, ou o atendimento de necessidades, pois como a fi rma Hall (1979, p.
76. tradução nossa) citando Parson, onde "as metas organizacionais estão
intimamente relacionadas com funções básicas e importantes de uma sociedade",
sendo que Hall (1979, p. 76. tradução nossa) completa dizendo que "as
organizações são realmente uma extensão do que a sociedade necessita para sua
própria sobrevivência".
Com o passar dos anos, este agrupamento, antes sem qualquer formalidade,
necessitou organizar-se de forma mais adequada, estabelecendo controles, regras e
procedimentos, afim de que se pudesse conciliar de forma otimizada às
características dos indivíduos e do meio ao objetivo existente.

As organizações são caracterizadas por regras e regulamentos formalizados
por escrito e por estruturas de posições e hierarquia que ordenam as
relações entre os indivíduos ou órgãos competentes. (CHIAVENATO, 1998)

Estes agrupamentos, originaram as organizações que surgiram
posteriormente, onde o desenvolvimento apresentado deu-se também graças a uma
I6

evolução ocorrida nos mercados que exigia uma melhor estruturação. As relações
de troca entre as empresas e seus clientes a cada momento aprofundavam-se e as
condições de concorrência entre as organizações beneficiavam aquelas que
estivessem com uma estrutura mais adequada ao atendimento das necessidades
dos clientes.
A cada momento, a organização estava mais adaptada e capacitada para
atender às necessidades de seus clientes e atingir as metas estabelecidas,
desenvolvendo novas estruturas, novos conceitos, desenvolvendo novas teorias e
quebrando paradigmas.
Segundo Gibson, organizar inclui todas as atividades administrativas
empreendidas para traduzir ou transferir as atividades dos planos para uma estrutura
de tarefas e atividades. Para tanto, divide-se em quatro subfunções:
a) Definição da natureza e do conteúdo de cada tarefa organizacional, onde
são definidas funções e descritos cargos;
b) Determinação do critério para agrupamento de tarefas, cujo principio
fundamental é a especialização;
c) Decisão do tamanho dos grupos, a fi m de que as tarefas sejam realizadas
de forma otimizada, sem que sejam sobrecarregados ou sacrificados
indivíduos;

d) Delegação de autoridade ao gerente designado, para que possam ser
fiscalizadas e controladas as atividades desempenhadas.
Assim, as organizações iniciaram um processo de estruturação que
possibilitasse o desempenho das tarefas de forma integrada, coordenada e de
maneira concreta, sendo assim definida a estrutura organizacional.
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No contexto da teoria dos sistemas, a organização é mais elemento em
atuação em um ambiente, sendo que cada elemento participante possui um tipo
diferente de comportamento, e a organização faz uso dos inputs e outputs existentes
para de fi nir e controlar uma boa atuação no mercado. Sendo que um dos meios
para a organização melhor controlar este

feedback é

através da estrutura

organizacional.

2.2 Estrutura Organizacional

De certa forma, para cada atividade desempenhada, para cada mercado de
atuação, para satisfazer determinado cliente, existe uma estrutura organizacional
que atenda de forma mais adequada às necessidades das organizações.

A estrutura de uma organização pode ser definida como o resultado de um
processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os
níveis mais baixos até a alta administração são especificadas e um sistema
de comunicação é delineado, permitindo que as pessoas realizem as
atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para o atingimento dos
objetivos organizacionais. (Vasconcelos 1986, p. 03)

0 tamanho da organização, o volume de negócios também define a estrutura
e o tamanho desta, tendo em vista que esta

é constituída para conferir

organização a capacidade de realizar as tarefas de forma eficiente

e efi caz.

Segundo Chiavenato (1994, p. 333) a "estrutura organizacional não é um dado
imutável, mas um conjunto de variáveis complexas, sobre o qual os administradores
fazem escolhas e tomam decisões". Ou seja, a estrutura organizacional acaba por
Is

definir a postura da organização frente

o mercado, pois através dela ficam

determinadas as atividades que deverão ser desempenhadas por cada indivíduo
participante e o alcance de suas decisões.
As estruturas organizacionais sempre foram voltadas para atingir os objetivos
determinados.

E até não muito tempo atrás quando uma organização de fi nia sua

estrutura, esta perdurava por toda a vida útil da empresa e nesta época originaramse as estruturas formais de organização, vale lembrar, que os mercados não
apresentavam muita instabilidade e a organização de fi nia que necessidades seriam
satisfeitas de seus clientes, não o contrário como ocorre hoje em dia. Assim,
segundo Hemsley, as organizações tradicionais possuem as seguintes
características:
a) Alto nivel de formalização;
b) Unidade de comando;
c) Especialização elevada;
d) Comunicação Vertical;
e) Utilização de formas tradicionais de departamentalização.
A estrutura organizacional possibilita que a organização desenvolva suas
atividades de forma organizada e sistêmica, pois conforme Chiavenato (1994, p.
226), a estrutura organizacional é "um conjunto de critérios sobre estrutura e
relações que estabelecem os órgãos, papéis e procedimentos, e suas interrelações".
Segundo o próprio autor, existem vários tipos de estruturas organizacionais,
sendo que três delas merecem destaque:
a) Estrutura Linear: Caracteriza-se pela alta unidade de comando, pela centralização
das responsabilidades, verticalidade apresentando aspecto piramidal, sendo esta

urna estrutura mais simplificada, com clara delimitação das responsabilidades e
possui corno principal desvantagem a

generalização das atividades, que são

desempenhadas geralmente por um único indivíduo.
b) Estrutura Funcional: Difere-se da estrutura linear por apresentar um maior grau de

especialização, sendo a hierarquia desempenhada através do conhecimento técnico,
o que em termos práticos significa que a relação do indivíduo com os superiores darse-6 na medida que forem solicitadas exigências especificas da tarefa.
c) Estrutura Linha-"Staff': Caracteriza-se pelo aparecimento de setores a parte da
estrutura que tem por objetivo prestar assessoria no desenrolar das tarefas a todos
os integrantes da estrutura organizacional, ou seja, funciona como urna espécie de

junção entre a estrutura linear e a funcional.
A adequação a qualquer destas estruturas apresentadas, varia muito de

organização A organização, sendo que historicamente cada uma delas tem estado
em voga em um determinado período. De inicio a organização linear predominava
dentre as organizações existentes, até por que o mercado e os cenários existentes

não exigiam outra estrutura das organizações, após isto, surgiram as organizações
funcionais, principalmente após o Taylorismo, onde a especialização passou a
realizar papel determinante nas organizações. Neste contexto evolutivo, as estrutura
linha-"staff', surgiu no intuito de se manter as melhores vantagens de cada urna das
anteriores, objetivando estruturar uma organização, com a simplicidade da estrutura
linear e a eficiência da estrutura funcional.
Ainda segundo Sveiby (1998, p. 35), a estrutura organizacional principalmente
relacionada ás organizações do conhecimento, pode ser dividida em estrutura
interna e externa, sendo que na estrutura interna também podem ser caracterizada
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através de fatores intangíveis como cultura e espirito organizacional e nas estruturas
externas fatores como marcas, reputação e imagem das organizações.

2.2 Competitividade

As organizações sempre estão inseridas em um contexto social, ou seja, em
um ambiente onde existem diversos fatores internos e externos que de certa
maneira norteiam a postura de atuação das mesmas, fatores estes com os quais ela
está em constante relação, seja esta bené fi ca ou não aos rumos estabelecidos.
Dentre estes, um dos mais presentes é a competição existente entre as empresas
para uma melhor colocação no mercado, ou seja, a concorrência existente em cada
nicho de mercado. Para Ricardo Motta, em artigo extraído da web na Revista de
Administração de Empresas,
atualmente, não 6 mais possível desenvolver e comercializar um produto
somente para
o mercado de origem da empresa. 0 espectro da
concorrência estende-se por todo o mundo, solicitando-nos a pensar
globalmente, a obter economias de escala mundial.

As empresas estão constantemente buscando maior participação no
mercado, maior volume de negócios, maior lucratividade e um relacionamento mais
estável e confiável com o mercado (clientes), isto 6, estão competindo por uma fatia
de mercado que melhor atenda seus interesses, pois como afirma Ferraz (1994, p.
18 - 1995, p. 3), competitividade é "a capacidade da empresa formular e implementar
estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma
duradoura, uma posição sustentável no mercado". Sendo que, para isto, desenvolve
estratégias que visem alcançar os objetivos tragados. Dentre as estratégias
21

existentes, uma de grande importância é a estratégia competitiva, definida por
Mariotto (1991, RAE, v.2) como sendo "a capacidade da empresa de explorar, em
seu proveito, a estrutura e os padrões de concorrência do mercado em que atua (ou
quer atuar) e, assim, conseguir rentabilidade a longo prazo".
Para Souza (2000, RAE, v.40), "competitividade é a capacidade da empresa
formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou
conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado".
Já para Michel Porter (1986, p. 49), a competitividade pode ser definida como:

[...] ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição
defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as cinco forges
competitivas e, assim, obter um retorno sobre o investimento maior para a
empresa.

Conforme citado pelo autor, as cinco forças competitivas — entrada, ameaça
de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos
fornecedores e rivalidade entre os atuais concorrentes — retratam que a concorrência
existente para uma organização, é sustentada por todos os elementos existentes no
processo produtivo da empresa, sejam eles clientes, fornecedores, parceiros ou
concorrentes, Motta (1995, RAE, v.35) corrobora com esta informação afirmando
que "estas forças determinam a rentabilidade da industria por que influenciam
definitivamente os seus custos, os seus preços e o investimento necessário em dado
segmento".
Segundo Motta (1995, RAE, v. 35) "6 muito importante que as empresas
conheçam claramente as forças que a cercam, para poder, após análise detalhada
dessas forças, escolher efetivamente a sua estratégia competitiva".
Por este enfoque, pode-se considerar todas as ações elaboradas

e

executadas pelas organizações como estratégias competitivas, já que, de alguma
-11

forma interferem no relacionamento que a empresa estabelece com o meio em que
está inserida. Pois desde os menores detalhes, até as maiores ações geram no
meio uma avaliação acerca da empresa, e isto, certamente contribui para uma
formulação de um conceito a respeito da empresa.
Os mercados atuais têm cada vez mais exigido das organizações a adoção
de uma postura em relação ao meio, baseada em critérios de agilidade,
competência, excelência, qualidade, etc., o que reforça a necessidade de adoção de
uma estratégia competitiva que atenda às necessidades existentes. Conforme
afirma Torres (1995, p. 120):
Toda empresa precisa se posicionar estrategicamente em termos de
competitividade e concorrência. Esse posicionamento pode se dar pela
escolha de um nicho de mercado, ou procurando-se a diferenciação em
relação aos concorrentes, ou ainda com eficiência elevada, de forma a
oferecer produtos de qualidade exigida pelo mercado, mas com preços
muito competitivos.

0 objetivo das organizações então, passa a ser estar sempre um passo a
frente da concorrência, seja apresentando ao mercado soluções inovadoras,
produtos com maior valor agregado, en fi m, a obtenção de vantagem competitiva em
relação a concorrência, que segundo Chiavenato (1994, p. 193) "representa os
pontos fortes que a empresa tem em relação aos concorrentes [...], todas as
vantagens que ela possui para enfrentar as demais empresas encontradas no seu
ambiente de tarefa".
Para Porter (apud Mariotto, 1991, ERA, v.2), vantagem competitiva significa
"obter uma posição sustentável da empresa para enfrentar as forças da concorrência
num dado ramo de negócios, de forma a superar seus rivais em termos de
rentabilidade a longo prazo".
0 mesmo a fi rma que a empresa que possui vantagem competitiva, é aquela
que:

Fornece valor comparável para o cliente, mas desempenhando estas
atividades mais efi cientemente do que seus concorrentes (custo menor), ou
desempenhar estas tarefas de forma diferenciada, que crie um valor maior
para o cliente e possa, assim, justificar o prego mais alto (diferenciação).

Neste contexto, a vantagem competitiva significa para a empresa oferecer ao
mercado os subsídios necessários a satisfação de suas necessidades, o que acaba
por conferir ao produto/serviço maior valor agregado.
Sendo que para a empresa obter vantagem competitiva, ela precisa optar
uma estratégia especifica, que foram definidas genericamente por Porter como:
Diferenciação: que consiste em tornar um produto/serviço
diferenciado dos existentes, com características únicas, ou ainda
obter uma imagem diferenciada em relação à concorrência no que
discerne a agilidade, competência e qualidade, por exemplo. É
sabido que as empresas fi cam radicadas no mercado por alguma
característica peculiar a sua postura, e este é um clássico modelo de
diferenciação.
Enfoque: consiste em dar atenção especial a um determinado nicho
de mercado, mercado geográfico, ou segmento de mercado, levandose em conta a eficiência e eficácia no atendimento destes setores.
Liderança no Custo Total: significa orientar todos os processos
existentes para a máxima redução de custo possível, ofertando ao
mercado produtos/serviços com menor prego.
Todavia, conforme o autor mesmo esclarece, todas as alternativas podem ser
relacionadas a vários segmentos da empresa simultaneamente, como também a
empresa pode adotar mais de uma estratégia. A figura 1 esclarece os âmbitos de
atuação geralmente utilizados por cada estratégia.

ENFOQUE
Unicidade Observada
pelo cliente

Posição de Baixo
Custo

o
o
O No Âmbito de toda a
DIFERENCIAÇÃO
indústria

LIDERANÇA NO
GUSTO TOTAL

Apenas um

0
> Segmento Particular

ENFOQUE

Figura 1 — Três Estratégias Genéricas proposta por Michael Porter
Fone: Estratégia Competitiva - 1986

Independente da estratégia competitiva adotada por uma organização, é de
grande importância que seja realizada um profunda análise de mercado focada na
concorrência, pois, "a estratégia competitiva envolve o posicionamento de um
negócio de modo a maximizar o valor das características que o distinguem de seus
concorrentes. (Porter, 1986, pg. 61), ou seja, para uma boa colocação no mercado, é
necessário Ter profundo conhecimento do meio, tendo noção das necessidades
existentes, daquilo que a concorrência é capaz, e principalmente Ter total
conhecimento daquilo que a empresa está apta a oferecer e pretende ofertar.
Assim, o conhecimento a respeito dos concorrentes, em relação a produtos/serviços
oferecidos e estratégia competitiva, pode fornecer importantes elementos para que a
organização estabeleça sua estratégia.
0

que se percebe,

é

que a competitividade de uma organização

genericamente é medida somente pelo desempenho alcançado, pelos patamares
que a empresa alcança como, aumento de lucratividade, indices de rejeição,
capacidade produtiva, dentre outros. Porém, para se estabelecer o real nível de
competitividade de uma organização, é necessário observar outros aspectos que
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levem em consideração não somente estes fatores, mas também outras
características que são adotadas pelas organizações que, exercem influência na
escolha do mercado por esta ou aquela organização. Segundo Ferraz (1995, p. 1) a
competitividade pode inicialmente ser dividida em duas famílias, a competitividade
revelada, relacionada ao desempenho, ou aquilo que pode facilmente ser
quantificado e a competitividade potencial, relacionada a eficiência e a fatores mais
subjetivos como satisfação, confiança, etc..
Conforme este autor afirma, a competitividade revelada "6 de alguma forma
expressa na participação no mercado

(market share)"
-

(1995, p.1), já a

competitividade potencial é traduzida "através da relação insumo-produto praticada
pela firma, isto 6, da capacidade da empresa de converter insumos em produtos
como máximo de rendimento" (1995, p. 2).
Nota-se que nos mais variados nichos de mercado, nem sempre as empresas
que apresentam maior estrutura que são aquelas que despontam com melhores
resultados, pois a competitividade nas organizações é traduzida não somente
através de fatores mecânicos, mas também através de características que conferem
peculiaridade as empresas, fazendo com que estas caiam no gosto dos clientes.
Tais fatores estão com maior destaque principalmente nos tempos atuais, onde o
foco no cliente é muito ressaltado. Ou seja, as empresas mais competitivas são
aquelas que fornecem aos clientes não somente os melhores produtos, mas também
com melhor atendimento, tratando o cliente como este realmente deseja, estando
direcionada ao desenvolvimento e manutenção de um relacionamento duradouro.
Assim, percebe-se que a competitividade de uma organização atuando em
qualquer segmento de mercado, não pode ser apenas definida pelo seu
desempenho, ou por sua capacidade, mas sim, de forma conjunta entre estes dois

aspectos e para isto, Ferraz sugere uma série de fatores que possibilitam uma
análise acerca do nível global de competitividade de uma organização, levando em
consideração aspectos internos, externos e mercadológicos, a ver:
Fatores Sistdmicos
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MacroFatores Estruturais (Setoriais)
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Figura 2 – Fatores Determinantes da Competitividade da Indústria por Joao Carlos Ferraz
Fonte: Made inBrazil: Desafios competitivos para a indústria - 1995

2.3.1. Fatores Empresariais

Sao aqueles cuja empresa possui poder de manipulação, "são aqueles que
estão sob sua esfera de decisão e através dos quais procura se distinguir de seus
competidores". (Ferraz, 1995 p. 19), ou seja, são aqueles que a empresa utiliza para
manter-se competitiva e que não estão diretamente subordinados a fenômenos
externos, como logística, recursos humanos, estoques, dentre outros,

o autor

destaca os seguintes:
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2.3.1.1 Gestão Competitiva

A empresa precisa manter-se capacitada para manter-se competitiva no
mercado onde atua, e para isto, suas estratégias de gestão devem estar voltadas
para isto. Segundo Ferraz, percebe-se nas organizações competitivas uma nível de
liberdade de atuação que beneficia a todos os membros da cadeia. Existe também
um achatamento da estrutura hierárquica da empresa devido e por conta de um
maior fluxo de informações circulando pela organização, sendo estas informações
cada vez mais complexas. Aparece também

o

surgimento de parcerias

e

cooperativismo, afim de que, a organização tenha um canal de comunicação mais
efi caz com fornecedores e clientes, possibilitando um melhor desempenho das
tarefas, principalmente não relacionadas diretamente com a atividade fim da
organização.

2.3.1.2 Capacidade lnovativa

Seja para a melhoria de processos, redução de custos, redução de set up,
-

otimização de espaços, introdução de novos produtos, as organização competitivas
necessitam estar sempre inovando, principalmente pelo fato de o chamado fator
surpresa ser determinante nos mercados atuais. Para isto as organizações utilizamse de recursos tecnológicos, parcerias e ações que transcendem as fronteiras da
organização. Ferraz a fi rma que as empresas "visam crescentemente criar
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capacitação em áreas tecnológicas [...] de onde exploram oportunidades para criar e
ocupar mercados" (1995, p.15), isto significa dizer que a inovação hoje não está
centrada no processo produtivo unicamente, mas sim em toda organização e com
todos aqueles com os quais ela se relaciona, ou seja, em qualquer ação de onde a
empresa possa extrair vantagem competitiva.

2.3.1.3 Capacidade Produtiva

Além da capacidade de produção que atenda a demanda de mercado, as
organizações competitivas caracterizam-se por apresentarem agilidade, flexibilidade
e qualidade nos produtos que oferecem, ou seja, a produção em larga escala

existente nos padrões fordistas sofreu adaptações que viessem a satisfazer as
necessidades do mercado, e não oferecendo produtos padronizados ao mesmo.
Isto signi fi ca dizer que os produtos apresentados hoje necessitam estar direcionados
a cada necessidade existente no mercado, apresentando elevada qualidade,
flexibilidade frente às novas tendências e determinações e agilidade no atendimento
destas.

2.3.1.4 Recursos Humanos

Na organização competitiva o capital humano é fator decisivo no processo,
necessitando estar bem capacitado, motivado e comprometido com os objetivos da

organização.

Conforme mencionado anteriormente, estas organizações não

apresentam-se de forma tão verticalizadas e o poder de decisão foi concedido
também ao chão de fábrica a fi m de que estes possam dar contribuições e
possibilitem que o processo torne-se mais ágil. Segundo Ferraz, as organizações
competitivas, em relação a força de trabalho, estão fundamentadas no tripé
estabilidade, participação nos processos decisórios e compartilhamento dos ganhos
do aumento de eficiência.
As novas tendências da administração a fi rmam que a melhor gestão do
capital humano na empresa é aquela sustentada em equipes ou forças de trabalho,
pois estas conseguem até por sua de fi nição dispor melhor dos talentos da
organização, além de serem auto-geridas, solucionando os conflitos internos antes
que estes tomem proporções inadequadas à organização. Além de que as equipes
de trabalho conseguem melhor lidar com as questões relacionadas ao
desenvolvimento e satisfação do capital humano individual.

2.3.2 Fatores Estruturais

Segundo Ferraz "são aqueles que, mesmo não sendo inteiramente
controlados pela empresa, estão parcialmente sob sua área de influencia e
caracterizam o ambiente competitivo que ela enfrenta diretamente". (1954, p. 20), ou
seja, são aqueles que a empresa possui algum poder de persuasão, mas não de
controle, onde ela pode exercer influencia, mas não comando. Estão inseridos neste
contexto os fornecedores, clientes, processos logísticos e de distribuição, etc,.

2.3.2.1 Mercado

Mercado é um dos agentes fomentadores da competitividade, dado que,
conforme FERRAZ (1995.p.18). "Ao estimular investimentos, mercados dinâmicos
asseguram uma taxa elevada de renovação de equipamentos e métodos de
produção que, ao lado das economias da escala e escopo naturalmente absorvidas
Por empresas que expandem, propiciam crescimento sustentado da produtividade
industrial", e a este aspecto FERRAZ denomina de competitividade quantitativa,
porém são insuficientes para assegurar a competitividade de uma organização, é
necessária â organização competitiva qualitativa e esta e conseguida através da
observação das características estruturais da empresa.
0 que se percebe, é que os mercados atuais são muito exigentes

e

específicos, forçando as empresas atuantes a adotarem estratégias competitivas
que possuam, sobretudo qualidade e desempenho, afim de, se atender as
exigências do mercado.
Os mercados caracterizam-se também por apresentarem características
pouco objetivas, muita relatividade e sem padrões defi nidos, o que exige das
empresas um grande esforço para identificar tendências, descobrir novos padrões e
paradigmas e criar novos conceitos.

3I

2.3.2.2 Configuração da Industria

Desde a década de 70, a industria vem sofrendo uma ampla estruturação
devido a adoção de técnicas com micro-eletrônica e a adoção de novas formas
gerenciais, aliados ao que FERRAZ (1995, p 20) chama de aprofundamento da
integração financeira e comercial.
Esta reformulação alterou também os padrões de concorrência existentes,
principalmente com a perda de técnicas antes utilizadas como disponibilidades de
recursos naturais, mão-de-obra barata, fazendo com que as organizações
adotassem novas configurações.
Assim as empresas passaram a dotar novas estratégias como:
Especialização em linhas de produtos: centrando sua atenção e
especialização e menos produtos.
Reposicionamento estratégico: onde as empresas deixaram de lado
produtos básicos, dedicando-se aqueles com maior valor agregado.
Aperfeiçoamento gerencial:

empresarial,

objetivando uma maior e fi ciência

também através de parceiras

e

formação

de

cooperativas.
Cooperação vertical: entre empresas de vários setores, facilitando a
articulação entre empresas e conferindo competitividade a todos os
elos da cadeia, dado que facilita a comunicação e troca de
informações entre os elementos.

3

•

2.3.2.3 Regime de incentivos e regulação da concorrência

Um fato importante que acontece com todas as organizações é a busca pelo
pioneirisnno, seja em produtos, processos, técnica comercial, dentre outras. Isto
acaba por originar mercados e intensa rivalidade.
Esta rivalidade fica fortalecida, se as empresas estiverem sujeitas a um eficaz
regime de incentivos e regulação, já que, segundo FERRAZ (1995, p. 23) " os
incentivos visam aumentar a capacidade de respostas da empresas diante dos
desafios impostos pela economia e as regulações buscam condicionar as suas
condutas ern direções socialmente desejáveis".
Muito embora os incentivos e regulações apresentem-se como fatores
sistêmicos, são aqui enquadrados, dado que são exercidos de forma diferenciada
para cada setor econômico e as empresas possuem elevado poder de negociação
sobre eles.
Segundo Ferraz (1995, p. 23), "para que cada organização faça bom uso dos
incentivos e regulações existentes, é necessário profundo conhecimento acerca dos
"impactos setoriais que prescrições legais, incentivos fi scais e financeiros, politicas
comerciais e o papel do estado podem provocar".

2.3.3 Fatores Sistêmicos

São aqueles com os quais a empresa não tem praticamente poder
algum de negociação, exceto pela escolha de alternativas. Toda empresa
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esta inserida dentro de um sistema muito complexo que vai desde o inicio da

cadeia produtiva, até o término do produto/serviço e, a isto a empresa pode
apenas adaptar-se as condições existentes.

2.3.3.1 Determinantes Macroeconômicos

São relacionados ao modelo econômico do pais onde a empresa esta

instalada, ou seja, afetem a economia como um todo, e segundo Ferraz são
divididos em três grupos
Regime cambial: quanto menores forem as oscilações cambiais,
menores serão os riscos existentes no mercado, além de ser peça
importante na capacidade de competição da industria local frente aos
competidores internacionais;

Estabilidade macroeconômica: os fatores como inflação, taxas de
juros, reduzem a instabilidade e os riscos, aumentando a competitividade
das empresas principalmente a médio-prazo;
Características do sistema de crédito: a estabilidade acima
mencionada confere maior disponibilidade de credito principalmente pelo
menor custo do dinheiro.
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2.3.3.2 Determinantes politico institucionais

São aqueles com os quais o estado se relaciona com as empresas existentes,
sempre relacionados a conjuntura macroeconômica existente, que faz com o que o
estado tome medidas mais protecionistas ou não, o que traz conseqüências a
competitividade. São quatro os principais determinantes, a política de comercio
exterior e tarifária, a política tributária, a política cienti fi ca e o poder de compra do
estado.

2.3.3.3 Determinantes Regulatórios

São relativos as políticas existentes com o objetivo de conferir regras para
relação corn determinados setores ou camadas sociais, por exemplo, o código de
defesa do consumidor, mecanismos de proteção a propriedade e

ao ambiente,

dentre outros.

2.3.3.4 Determinantes infra-estruturais

Relativos a infra-estrutura existente, tais como tecnologias encontradas,
canais de distribuição, custo de energia, ou seja, são aqueles que conferem

condições a organização aspectos de competitividade no que discerne a estrutura
existente.

2.3.3.5 Determinantes Sociais

São aqueles relacionados ás políticas sociais existentes, seja de capacitação
profissional no sentido da qualificação da mão de obra, legislações trabalhistas
existentes, relação com sindicatos, dentre outros.

2.3.3.6 Determinantes Referentes a dimensão regional

Referente aos aspectos logísticos, como localização geográfica, facilidade de
acesso físico dos produtos, disponibilidade de produtos, dentre outros.

2.3.3.7 Determinantes Internacionais

São relacionados aos aspectos da economia global, como níveis de
investimentos internacionais, tarifas alfandegárias, custos de capital, acordos
internacionais, dentre outros.

O que se pode notar, é que tais fatores são especificamente relacionados a
competitividade industrial. No caso dos fatores de competitividade do setor de
serviços, percebe-se que são relacionados mais aos aspectos qualitativos, ou seja,
ligados especi fi camente ao nível de qualidade, abrangência de mercado, satisfação
de cliente, preços e taxas.
0 que se pretende neste trabalho é realizar um paralelo entre o padrão
preestabelecido por Ferraz, utilizando como guia e aquilo encontrado em um
mercado com características de instabilidade e volatilidade.

2.4 Flexibilidade Organizacional

Dentro do processo evolutivo das organizações, a ênfase agora é que as
organizações não são mais vistas simplesmente como uma estrutura mecânica, e
principalmente estática. As organizações hoje são estruturas geradoras de
conhecimento, que a todo custo devem satisfazer os clientes. 0 mercado
consumidor hoje dita as regras sobre suas necessidades, possui personalidade e
conhece bem aquilo que necessita. Isto significa, que agora, as organizações tem
de fazer um enorme esforço para manter-se competitivas.
A era do conhecimento, por sua decorrência agrega valor aos
produtos/serviços, e os clientes estão justamente interessados nisto.
Chiavenato a fi rma que as organizações

Precisam ser continuamente redesenhadas em função do cliente e para
criar valor para o cliente em uma escala de novos elementos que deverão
ser valorizados, novas habilidades adquiridas, novas tarefas para serem
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desenvolvidas, novas relações internas a serem estabelecidas. En fi m,
organiza-se com flexibilidade e de forma diferente para manter ou aumentar
sua competitividade em relação as demais empresas que disputam o
mesmo mercado. (CHIAVENATO, 1994, p. 690)

Para tanto, as organizações precisam estar estruturadas de forma a melhor
atingir as necessidades dos clientes, dado que conforme Chiavenato (1994, P. 690)
"as empresas são organismos flexíveis que se adaptam As variações do ambiente e
não simples mecanismos rígidos que funcionam sem capacidade de resposta a
essas variações".
Principalmente com a cultura do Fordismo, as organizações adotaram
estruturas robustas baseadas na produção em larga escala, que ofereciam aos
clientes/consumidores apenas um tipo de produto/serviço, com procedimentos e
métodos voltados para tal fim, a fim de conferir A empresa otimização neste sentido
objetivando uma produção cada vez maior, no menor tempo possível. 0 intuito era
de atingir o maior número de clientes possíveis, não se dando muita importância
sobre a maneira como este cliente era atendido.
Nos tempos atuais, o cliente passa a ser o foco principal, e a manutenção no
mercado de atuação crucial. Conforme afirma Torres Jr.,

Esta mudança no paradigma não é restrita a uma cultura ou politica
estratégica em particular, ela é reflexo da necessidade de todas unidades
capitalistas, colocadas diante da crise econômica provocada pela queda das
taxas de produtividade, lançaram-se numa acirrada concorrência pelos
mercados, restringidos e modificados pela própria crise. (TORRES, Jr. 1994,
p. 22)

Conforme mencionado pelo autor, a situação econômica foi fator determinante
nesta mudança de postura, neste novo paradigma. A forma encontrada pelas
organizações, foi melhor atender aos clientes que já haviam conquistado, e isto
significa atender suas necessidades especi fi cas.
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Ainda, Torres Jr. (1994, P. 85), afirma que esta foi uma:

Forma de superar o limite da rentabilidade proporcionada pela economia de
escala frente às constantes mudanças de produtos demandados, sendo
assim, uma adaptação da produção em sério aos mercados instáveis
através de equipamentos programáveis, que ao contrario da rigidez da base
técnica eletromecanica, adaptam-se mais facilmente as mudanças de
mercado.

A instabilidade de mercado mencionada pelo autor dá-se pelo fato das
organizações procurarem conforme mencionado anteriormente, atender a
necessidade especi fi ca de cada cliente, ou seja, atender individualmente seu
consumidor, adaptando o produto àquela necessidade.
Para tanto, as organizações tiveram que adquirir maior flexibilidade, seja para
oferecer respostas mais rápidas às exigências dos mercados, seja para poder
caracterizar um produto/serviço ao padrão estabelecido pelo cliente.
De forma prática, esta flexibilidade significa, que as decisões não podem mais
ser tomadas apenas pelo alto escalão das organizações, mas por todos os
colaboradores, e que a organização necessita além de uma modi fi cação estrutural
para dar suporte a isto, de uma nova cultura, que favoreça a agilidade, que possua
con fi ança e principalmente que adquira o comprometimento espontâneo dos
agentes participantes.
Para Druker (1999),
A sociedade, comunidade e família são instituições conservadoras. Elas
procuram manter a estabilidade e evitar, ou pelo menos desacelerar as
mudanças. [...] Mas a organização moderna é desestabilizadora, ela precisa
ser organizada para inovação, [...1 ela precisa estar organizada para o
abandono sistemático de tudo aquilo que é estabelecido, costumeiro,
conhecido e confortável, quer se trate de um produto, serviço ou um
processo, um conjunto de aptidões, relações humanas e sociais ou a própria
organização.
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Esta inovação mencionada por Druker, logicamente

é embasada

no

referencial, ou melhor, no diferencial tecnológico das organizações, pois é sabido,
que toda esta modificação somente foi possível graças aos avanços tecnológicos
obtidos.
Para tanto, que a organização consiga adquirir flexibilidade suficiente a ponto
de manter-se competitiva, é necessário romper com velhos paradigmas estruturais e
comportamentais, passando a conviver com a incerteza, que certamente é o melhor
diferencial competitivo.
Ainda para Druker, para que a organização obtenha sucesso rumo a
flexibilizações das atividades, são necessários três fatores:
a) Aperfeiçoamento continuo de tudo aquilo que a organização faz;
b) Aprender a explorar seus conhecimentos;
c) Aprender a inovar.
De maneira prática as organizações adaptadas a este novo modelo
apresentarão as seguintes peculiaridades, segundo Chiavenato (1994, p; 691):
a) as organização serão dispostas em equipes de trabalho multifuncionais e
flexíveis;
b) o trabalho das equipes deixará de ser especializado, tornando-se
multidimensional e multifuncional;
c) os valores que guiarão as organizações serão cada vez menos voltados a
aspectos internos do processo, e mais voltados ao ambiente externo, ao
relacionamento com os clientes;
d) as medidas de resultados serão cada vez menos voltadas para os meios e
cada vez mais voltadas para o resultado.
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Neste contexto, a melhor maneira de avaliar suas atividades, é através de um
feedback constante

e

seguro, onde conforme Oliveira (1977) este "6

o

conhecimento, por parte do indivíduo, do resultado de sua ação, em confronto com
os resultado esperados, de acordo com padrões definidos".

2.5 Organização Burocrática

As organizações como agentes que desempenham várias tarefas, rotinas e
procedimentos necessitam de um elevado grau de controle, necessitam adotar
ferramentas que possibilitem o maior poder possível sobre os fenômenos que
ocorrem no dia-a-dia da empresa. A estes procedimentos adotados pelas empresas
dá-se o nome de burocracia, que segundo Motta é "o sistema social em que a
divisão do trabalho é sistemática e coerentemente realizada, tendo em vista os fins
visados; [...] há procura deliberada de economizar os meios para se atingir os
objetivos. (1980, p. 23)", ou seja, é o ato da organização estabelecer meios para que
tenha total controle sobre as atividades desempenhas, tais controles podem ser das
mais variadas maneiras, englobando pessoal, processos, estrutura, dentre outros,
mas de uma forma geral visam conferir maior segurança na tomada de decisão,
redução de erros no processo, maior agilidade, e por fim, maior lucratividade.
Todavia, atualmente, a palavra burocracia está carregada de simbologias que
lhe conferem um tom popularmente pejorativo, pois se entende por uma organização
burocrática, aquela que faz uso demasiado de papéis (documentos), que é morosa
nas atividades e onde não se sabe o verdadeiro responsável por cada atividade.

De forma geral, uma organização burocrática é caracterizada segundo
Chiavenato (1994, P. 51) por "regras e regulamentos formalizados por escrito e por
estruturas de posições e hierarquia que ordenam as relações entre os indivíduos ou
órgãos competentes", ou seja, uma organização burocrática apresenta elevado grau
de verticalização e departamentalização, onde os indivíduos não têm poder de
decisão já que para que organização esboce algum movimento, é necessário o
cumprimento de certas formalidades estabelecidas.
0 objetivo da burocratização em uma organização é o de otimizar recursos, e
manter a organização "a postos" para o desempenho das tarefas, como por
exemplo, no setor de produção, onde conforme Erdmann (2000, p. 48)

o

Planejamento da Produção, e, por conseguinte sua burocratização "compõe-se de
procedimentos que preparam

e

organizam informações que permitem a

programação e o controle da produção".
0

que se percebe

é que as organizações adotaram um nível de

burocratização tão forte e enraizado, que isto se tornou um paradigma nos tempos
atuais, onde o grande dilema para as organizações que atuam sob esta postura é o
de ser veloz, versátil, maleável, confiável e capaz de realizar suas tarefas sob uma
ótica que geralmente difere de sua cultura burocrática.
Os mercados exigem cada vez mais das organizações que estas estejam um
passo a frente em relação ao inovadorismo e empreendedorismo, o que na maioria
das situações implica em abrir mão de sua cultura burocrática, reduzindo o nível de
formalização, ampliando

o

acesso às informações, achatando a estrutura

organizacional, conferindo poder de decisão a todas as camadas da organização e
Levando em consideração os anseios do mercado.
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3. METODOLOGIA

As organizações vivenciam quotidianamente as mais variadas situações,
inseridas nos mais diversos cenários. Onde segundo Roesch (1999, P. 118), "uma
variedade muito rica de situações problemáticas apresenta-se nas organizações.
Estas oportunidades ou problemas podem ser explorados e analisados de forma
mais complexa por meio de uso de métodos e técnicas".

3.1 Plano de Pesquisa

Realização de uma pesquisa participante de maneira encoberta, em uma
abordagem exploratória-descritiva, utilizando-se do fato do acadêmico exercer suas
atividades pro fi ssionais na "empresa objeto", para que se possa obter maior
conhecimento através da busca de referencial bibliográfico e que consiga melhor
capacitar a análise descritiva da organização, para que se possa efetuar o confronto
entre as teorias existentes a respeito e a situação pratica encontrada.

3.2 Definição da Area

A pesquisa sera direcionada a Filial da

"empresa objeto",

localizada em

Florianópolis, utilizando-se para estudo de toda a estrutura existente e de todas as
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informações disponíveis a esta, inclusive fornecida pelos órgãos da organização
superiores à Filial.

3.3 Plano de Instrumento de Coleta

Para obtenção dos dados necessário à conclusão da pesquisa, foram
utilizados referenciais bibliográficos a respeito do tema, sejam estes livros,
periódicos, internet, etc.
Foi realizado também levantamento documental disponibilizado pela
organização (planilhas, formulários, manuais e relatórios), onde, contextualizou-se a
utilização dos documentos internos através da observação direta das atividades.
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4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Caracterização da Organização e seu ambiente

A "empresa objeto" é uma instituição financeira pertencente a um tradicional
Grupo Financeiro de caráter privado, sendo responsável dentro deste pela
concessão de crédito nas linhas de financiamento Crédito Direto ao Consumidor
(CDC) e Crédito Pessoal (CP), atuando há vários anos no setor. Possui atualmente
52 filiais distribuídas em todo o pais, sendo 02 destas no estado de Santa Catarina.
O número de colaboradores, juntamente com as outras empresas do grupo chega

em torno de 85.000 funcionários. A carteira de clientes conta conforme informações
obtidas junto aos departamentos competentes (data base junho/2003) com 672.500
(seiscentos e setenta e dois mil e quinhentos) clientes e sua carteira financeira é de
R$ 5.189.643.776,00 (cinco bilhões, cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e
quarenta e três mil e setecentos e setenta e seis reais).
As linhas de crédito de fi nidas pela organização, são de CDC veiculos,
especi fi camente, automóveis (utilitários ou de passeio), motocicletas, caminhões e
ônibus, e Crédito Pessoal no caso de empréstimo em espécie. Em relação ao CDC
atua diretamente nas lojas — empresas privadas que comercializam automóveis das
mais variadas marcas - e concessionárias — empresas privadas que comercializam
automóveis de somente uma fabrica/montadora especifica — e no atendimento
prestado diretamente aos clientes, denominado atendimento de balcão, caso
também do Crédito Pessoal. Atendendo aos clientes enquadrados em regulamento

interno que define os critérios e condições de concessão de crédito a todas as
pessoas legalmente constituídas (pessoas físicas e jurídicas).
São empresas concorrentes da "empresa objeto" todas as organizações e
instituições destinadas à concessão de empréstimo nas linhas acima mencionadas e
sob outras formas. No nicho de maior atuação da empresa, estão situadas outras
instituições bancárias destinadas ao mesmo fim da "empresa objeto".
Pergunta de Pesquisa: Quais os fatores de competitividade de uma
organização fi nanceira burocrática atuando em um mercado instável?

4.2 Enquadramento dos Fatores de Competitividade

0 exame dos fatores de competitividade de uma organização não é tarefa
simples, pois, conforme mencionado anteriormente, são vários os quesitos que
influenciam no desempenho das organizações, os mercados são compostos por
diversos agentes que prejudicam ou auxiliam nas atividades desempenhadas pelas
organizações, tais agentes podem impulsionar determinadas tarefas como impedir
que aconteçam, mas, são tangíveis e intangíveis, e se estabelecer um contraponto
onde se consiga determinar o nível de competitividade de uma organização torna-se
uma tarefa bastante complexa. Principalmente quando se trata de uma empresa
prestadora de serviços onde muitos destes fatores não são de fácil mensuração e
algumas vezes não são nem conhecidos.
A empresa objeto de estudo deste trabalho é uma organização financeira
prestadora de serviço,

e medir seu nível de competitividade é algo difícil,
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principalmente pelo fato de a tarefa nominal que desempenham não acabar em um
produto, ou seja, não é um bem material que se possa estabelecer padrões
técnicos, avaliar capacidades, determinar qualidades, etc., e geralmente o mercado
trata com este tema através dos indices de desempenho, indices de satisfação,
indices de rejeição, etc., todos eminentemente qualitativos. Então, a parte
complicada refere-se aos aspectos quantitativos dos fatores de competitividade de
uma empresa prestadora de serviços.

4.2.1 Fatores Empresariais

4.2.1.1 Gestão Competitiva

Conforme mencionado anteriormente a "empresa objeto" por ser uma
empresa de grande porte possui também uma estrutura organizacional bastante
robusta. A justificativa para tal fato esta centrada no nível de informações que
circulam pela empresa e também pela exigência de confiabilidade do sistema, já que
se tratam de informações financeiras.
Nas filiais da empresa é onde tem inicio e fim as operações de concessão de
crédito, primeiramente com a análise das propostas enviadas pelas lojas de
automóveis, que são feitas de forma contraposta entre as determinações impostas
pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e as normas de concessão de credito
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definidas pela empresa, e num segundo momento com a formalização/pagamento
destas propostas, originando os contratos de financiamento.
Especificamente, as normas de crédito estabelecidas pela "empresa objeto"
(através de manual de normas interno), buscam conferir A operação proposta
segurança a fim de reduzir riscos, velocidade para que estas sejam definidas, seja
positiva ou negativamente. Tais aspectos são utilizados pela empresa como
ferramenta competitiva frente A concorrência.
Dentro dos princípios da gestão competitiva, a empresa conferiu As filiais
alçadas para que as operações fossem de fi nidas de forma regional, ou seja, mais
próximas do cliente proponente.
Este aspecto aparece também como uma espécie de contra-senso, já que o
fato de a empresa conceder As filiais alçadas para a definição das operações de
crédito, sugere a existência de uma grande estrutura organizacional

e

consequentemente a caracterização de uma hierarquia verticalizada e sistêmica.
Comprova-se que tal fato não acontece de maneira pratica dado que a
empresa realmente possui uma grande estrutura, porem a hierarquia na empresa
concede As filiais da empresa poderes decisórios, principalmente aos cargos
gerenciais. Tal fato acaba por tornar as atividades regionalizadas, levando-se em
consideração as especificidades de cada filial, o que confere agilidade, simplifica e
facilita as atividades.
Além disso, a empresa opera principalmente na análise de crédito

e na

formalização dos contratos realizados com um regime de exceções, ou seja, a
empresa definiu critérios para que sejam administradas exceções As normas de
crédito vigentes e aos documentos necessários a formalização dos contratos.
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Todavia, este poder decisório concedido às filiais é constantemente avaliado
pela matriz da empresa e somente podem ser mantidos se observadas algumas
condições pré-estabelecidas, caso contrário, devem ser realizadas com a conivência
dos setores superiores da matriz da empresa.
Tais aspectos tornam-se ainda mais importantes já que concede poderes de
negociação aos colaboradores de ponta para a fidelização das lojas de automóveis,
uma das mais importantes ferramentas competitivas. Já que assim tais profissionais
tern melhores condições de lidar com a concorrência, podendo tomar decisões com
agilidade e sem depender de processos hierárquicos.

4.2.1.2 Capacidade Inovativa

No mercado de fi nanciamento de veículos, o sucesso está diretamente ligado
a parceria que as financeiras possuem com as lojas de automóveis, dado que, são
estas que detém o poder de direcionar a proposta de financiamento a esta ou aquela
instituição fi nanceira.
É premissa básica para qualquer permanência no mercado a utilização de
taxas de juros compatíveis, pois isto reflete diretamente no valor da parcela que será
pago pelo cliente, assim, além de taxas de juros competitivas, a "empresa objeto"
faz uso de algumas ferramentas estratégias para inovar no mercado e satisfazer as
lojas de automóveis e os clientes diretos. 0 objetivo é agregar valor ao serviço
prestado buscando satisfazer também as necessidades surgidas ao cliente com a
compra do automóvel ou aquisição de empréstimo em espécie (crédito pessoal).
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A empresa oferece, por exemplo, aos clientes que adquirem financiamento, a
participação em sorteios mensais pela loteria federal, de quantias em dinheiro
previamente estabelecidas. Valor semelhante também é oferecido ás lojas de
automóveis quando da concretização dos financiamentos. A vigência destes
produtos é pelo mesmo prazo do financiamento para os clientes e de 12 (doze)
meses para os lojistas.
A empresa oferece também a possibilidade de se realizar o seguro do
automóvel, total ou somente para terceiros, embutido no financiamento, o que reduz
o valor das prestações do seguro em aproximadamente um terço (1/3). Além de
comissionar a loja de automóveis pelos seguros contratados.
0 que se pode perceber é o interesse da empresa em valer-se de
ferramentas que tragam mais facilidade a clientes e lojistas, realizando pacotes de
serviços que possibilitem a fidelização destes.

4.2.1.3 Capacidade Produtiva

A empresa entende como capacidade produtiva, a potencialidade de realizar
operação de crédito seja na capacidade de análise de propostas ou na capacidade
de formalização e pagamento dos contratos efetivados. Entenda-se por pagamento,
a transferência ao lojista ou a quem este indicar do valor financiado pelo cliente.
Para tanto, a empresa utiliza-se da tecnologia para realizar as operações de
crédito. Trata-se de um sistema integrado nacionalmente onde todas as
informações sobre o crédito são armazenadas, manipuladas e controladas.
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Parte deste sistema realiza o que se pode chamar de pré-análise das
propostas de financiamento, realizando as consultas necessárias nos órgãos de
proteção de crédito (SPC e SERASA), procedência de telefones e endereços, dentre
outros, podendo inclusive aprovar um crédito automaticamente seguindo as normas
vigentes.
Este sistema também realiza a confecção dos dados dos contratos e realiza
as transferências bancárias no pagamento das operações, além de realizar o
controle sobre o andamento dos contratos ativos existentes, acompanhando o
pagamento das parcelas pelos clientes, emitindo cartas de liberação de alienação
fiduciária, controlando a alienação dos automóveis, dentre outros.
Os recursos tecnológicos são constantemente monitorados e adaptados a fim
de manter a confiabilidade nas operações, pois o mercado exige que a análise dos
créditos propostos seja feita de forma muito veloz, e também que a financeira tenha
condições de realizar a concretização dos contratos no menor espaço de tempo
possível, inclusive no mesmo dia da aprovação do crédito.

4.2.1.4 Recursos Humanos

A empresa entende o capital humano como fator decisivo para o sucesso das
atividades, pois, são eles que executam as tarefas, que estão em contato com os
clientes e lojistas e que representam a empresa perante o mercado. Para isto
procura ter em seu quadro profissionais bem treinados nas rotinas existentes, que
tenham conhecimento de mercado, e que dominem o convívio social, porém, sua

busca continua é por profissionais dedicados e comprometidos com os objetivos da
organização.
Neste ponto percebe-se uma mazela da estrutura burocrática e verticalizada,
pois a gestão do capital humano é realizada pela matriz da empresa, ou seja,
distante dos profissionais. 0 processo de contratação é relativamente rigoroso,
exigindo-se ao candidato estar cursando ou ter cursado graduação em um curso de
ciência social (administração, econômica, ciências contábeis, etc). Os candidatos
são submetidos a testes de conhecimento financeiros e de lingua portuguesa, além
de passarem por entrevistas junto com o Gerente Administrativo, Gerente Comercial
e em alguns casos com o Superintendente Comercial. Estando aprovado nestes

testes e entrevistas, é enviada então a solicitação de contratação ao departamento
de Recursos Humanos da matriz, que procede a contratação desde que aprovado
por um comitê da diretoria da empresa. Vale ressaltar que

o processo de

contratação gira em torno de 03 (três) meses.
Também para a promoção dos profissionais que já estão na organização é
necessária rotina semelhante, com a indicação dos gerentes, aprovação do
superintendente, realização de testes e envio ao departamento de recursos
humanos, porém o tempo para efetivação de uma promoção é em média de 06
meses.
A empresa realiza constantemente com

o

corpo funcional cursos de

treinamento, nas áreas a fi ns dos setores onde desempenham suas atividades e
alguns na área de interesse pessoal dos funcionários. Estes cursos são presenciais,
sempre realizados em cidade determinada pela matriz da empresa, geralmente na
cidade de São Paulo, ou através de internet, por meio de um programa de cursos
virtual chamado Treinet.

Em termos de remuneração, percebe-se em contato com os funcionários da
empresa, que os valores percebidos estão de acordo com os valores praticados no
mercado, sendo a remuneração minima para a filial de Florianópolis de R$ 814,00
(oitocentos e quatorze reais). 0 estilo de remuneração adotado pela empresa é
regionalizado, ou seja, existem pisos para cada região, mais especificamente,
relacionados ao sindicato dos trabalhadores onde cada filial está situada.
0 corpo funcional é dividido entre administrativos e comerciais, em relação A
remuneração do corpo administrativo, esta é fixa, estabelecida em patamares que
tem por base os valores expressos acima. Sua divisão é uniforme entre os cargos
de assistente e posteriormente analistas, estes por sua vez divididos entre trainees,
juniores, plenos e seniores. Ao corpo administrativo ainda é destinada duas vezes
por ano a participação no resultado da empresa.
0 outro segmento de funcionários é o corpo comercial, também com
patamares minimos iguais aos do corpo administrativo, porém, a estes são pagos
pela empresa também comissionamentos e ajudas de custo. 0 comissionamento é
baseado na meritocracia, sendo esta estabelecida em um volume de captação de
financiamentos por montante financiado.

4.2.2 Fatores Estruturais

4.2.2.1 Mercado

0 mercado de atuação da "empresa objeto", conforme visto anteriormente é
um mercado de grandes proporções, tendo em vista a quantidade de instituições

presentes neste nicho, e até o volume de negócios existente em uma das filiais
desta empresa, onde são analisadas em média 3.000 (três mil) propostas de credito
mensalmente, e o montante de operações realizadas gira em torno de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). 0 mercado de atuação da empresa, também
é caracterizado pela grande instabilidade, dado que são vários os fatores que podem
exercer alguma influencia sobre a realização das operações (fatores climáticos,
cenários econômicos existentes, concorrência, dentre outros). Esta instabilidade faz
com que uma das estratégias mercadológicas da empresa seja a fidelização dos
lojistas, isto significa, estabelecer um nível de relacionamento que as lojas de
automóveis priorizem enviar os financiamentos existentes em suas negociações de
venda de automóveis à "empresa objeto".
A concorrência é muito grande dentro deste nicho de mercado, haja vista, a
quantidade de empresas realizando operações de concessão de crédito, e também
o fato de serem muito poucas as operações onde o cliente final (comprador do
veiculo) opta por alguma empresa, na maioria das vezes, este, nem tem
conhecimento das taxas de juros aplicadas por todas as instituições financeiras, das
vantagens e desvantagens de se optar por alguma empresa, ou seja, o foco deve
ser centrado no lojistas, pois é dele que depende a manutenção e ampliação das
operações realizadas.
Vários fatores afetam na fidelização de uma loja, dentre eles:
a) Agilidade na aprovação: quando uma fi cha cadastral é enviada à mesa de
negócios, o interesse do lojista é que a proposta seja aprovada o mais rápido
possível, até por que, a proposta enviada não significa concretização da venda,
sendo assim, existe a possibilidade de o cliente desistir da operação ou realiza-la em
outra loja. Assim é dada grande ênfase pelos lojistas na velocidade que uma

proposta é aprovada, e a velocidade em que uma instituição financeira realiza a
aprovação de uma proposta acaba por contribuir para que uma loja conceda
preferência a uma empresa especi fi ca;
b) Documentação solicitada: conforme dito, quando uma proposta é aprovada, é
solicitada pela mesa de negócios a documentação a ser apresentada pelo cliente, e
o cenário existente no mercado, é de que seja solicitada na aprovação, a menor

quantidade de documentos possível.

Em todas as operações de crédito,

documentos como Registro Geral (RG), Cadastro Pessoa Física e/ou Jurídica
(CPF/CNPJ), comprovante de endereço e DUT são solicitados, este item refere-se
então principalmente à comprovação de renda, feita através de recibos de
pagamento, declaração de imposto de renda, extratos bancários, etc.
c) Documentação do Veiculo: Em algumas situações, o DUT não se encontra
devidamente preenchido e reconhecido, e neste caso, as lojas solicitam as
instituições fi nanceiras que o pagamento da operação seja realizado com o DUT
somente preenchido com o nome do cliente, sem conter valor do veiculo, data e
reconhecimento de firma realizado em cartório.
d) Taxas: As taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras determinam o
valor de parcela que os clientes irão assumir, então, a reivindicação do mercado é
para que as empresas apliquem taxas cada vez mais baixas possibilitando desta
forma aos clientes uma maior oportunidade de adquirir financiamentos. Assim,
possui maior vantagem competitiva aquelas instituições que estabelecem taxas de
juros mais baixas.
e) Retorno: trata-se de um percentual da operação que sera repassado ao lojista
pela instituição financeira, tal repasse acontece na forma de gratificação. Vale
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salientar que quanto maior for o retorno aplicado na operação, maior será a taxa de
juros incidente e consequentemente maior será o valor da parcela.
f) Bônus: Sao benfeitorias repassadas pelas instituições financeiras às lojas no
intuito de assegurar a fidelização destas, tratam-se de valores monetários
antecipados ou até mesmo a entrega de brindes e presentes.
Estes fatores acabam também por nortear a concorrência entre as empresas
existentes no mercado, estabelecendo principalmente a estratégia competitiva de
cada uma delas. A "empresa objeto" pelos processos existentes desde a analise
de credito até a cobrança de inadimplência, caracteriza-se por ser uma empresa que
prima pela segurança nas operações que executa fato comprovado pelas
documentações comumente solicitadas nas operações em que analisa (RG, CPF,
comprovantes de renda e residência), nos procedimentos adotados quando da
formalização das operações e pela estratégia de cobrança adotada.
A mesa de negócios quando da análise de uma proposta de crédito, sempre
tem por obrigação realizar todas as confirmações necessárias a fim de constatar que
a proposta esteja enquadra nos padrões exigidos, já a formalização tem por objetivo
conferir se os documentos enviados não se encontram adulterados ou falsificados,
além de con fi rmar que o documento do veiculo esteja preenchido em nome do
cliente e de que o Documento Único de Transferência (DUT) do veiculo conste que a
alienação do veiculo será feita em nome da empresa. Vale salientar que em uma
operação de CDC, o próprio veiculo serve como garantia do crédito, ou seja, em
caso de inadimplência, é direito legal da "empresa objeto" tomar para si o
automóvel e revendê-lo a fim de ressarcir os prejuízos obtidos.
Pela análise da concorrência e do cenário existente, percebe-se que a
"empresa objeto" opta por uma política de baixas taxas de juros, agilidade nos

processos, oferecendo retorno nas operações e bônus aos lojistas, porém primando
pela segurança nas operações, já o mercado, atua de forma muitas vezes insegura
dado que através de sondagem realizada junto aos lojistas, pode-se perceber que
nem sempre os processos são realizados de forma a trazer maior segurança nas
operações, onde a mesa de negócios de algumas empresas define o crédito apenas
realizando consultas junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem analisar a
capacidade de pagamento ou as condições do cliente para obtenção de crédito,
realizam também pagamento de operações com o DUT em branco, ou seja, sem ter
a confirmação sequer de que o documento sera transferido para

o cliente,

formalizam operações sem estar de posse de todos os documentos necessários,
dentre outros. Nota-se desta forma, que estes processos realizados de forma
insegura por estas empresas lhes conferem competitividade, dado que assim
conseguem realizar operações que em uma análise de crédito bem estruturada ou
em um processo de formalização adequado não seriam aprovadas. Porém, este
diferencial competitivo é relativo, dado que, é muito maior a incidência de fraudes e
golpes, o que ao final de um espaço de tempo, acaba por não trazer a lucratividade
esperada.
Já a "empresa objeto", opta por manter uma constância nas operações,
assegurando a segurança dos créditos que concede.
Tais aspectos têm trazido dificuldade para a "empresa objeto", dado que
para os lojistas, o que tem importância é a concretização da venda do automóvel, e
não a garantia de que o cliente sera um bom pagador do crédito, porém, a
"empresa objeto" utiliza-se de uma política de não se adequar a estas estratégias

muitas vezes utilizadas por lojistas como condições para o bom relacionamento com
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a empresa, ou seja, a "empresa objeto" não se molda ao mercado neste sentido,
pois entende que a segurança em uma operação de credito é primordial.
Tendo em vista que a estrutura da empresa está completamente voltada a
atender as outras necessidades do mercado, esta consegue atender a contento sem
ter que para isto correr riscos maiores do que o necessário. A empresa, através dos
processos internos adotados, não perde em agilidade na análise e formalização das
propostas, possui boa competitividade no que discerne a taxas de juros, retornos e
bônus e consegue realizar operações seguras.

4.2.2.2 Configuração do Setor

As empresas do setor de automóveis, possuem genericamente o mesmo
formato, principalmente as instituições financeiras, que são basicamente divididas
em setores de análise de crédito, setores de formalização dos contratos e setores de
cobrança. A principal diferença entre as empresas está focada na estratégia
competitiva que cada uma adota. Esta estratégia compreende a faixa de veículos
(anos dos automóveis abrangidos pelas normas de cada empresa), produtos
oferecidos, que podem ser dos mais variados tipos, desde empréstimos pessoais,
até o financiamento de eletrodomésticos e bens de menor valor agregado. Processo
de Formalização referentes às exigências de documentos para o pagamento das
operações, e estratégias de cobrança dos contratos inadimplentes.
A "empresa objeto" optou por uma certa especialização dos produtos,
orientando seus trabalhos conforme mencionado anteriormente nas linhas de crédito

CDC veículos e crédito pessoal, haja vista que, todos os departamentos da empresa
são especializados neste sentido.
Especificamente em relação às faixas de automóveis atendidas pela empresa,
são compreendidas a veiculo com modelo de fabricação superiores ao ano de 1992,
logicamente existem empresas que atendem veículos com maior tempo de
fabricação, porém a "empresa objeto" entende que a garantia do financiamento,
neste caso o veiculo, quando em idade superior ao ano descrito, já não apresenta
condições que permitam sua comercialização pelo preço de mercado, tomando-se
por base a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
Neste ponto encaixam-se também as normas de crédito definidas pela
empresa, pois se pode estabelecer os critérios e condições para a concessão de
crédito e as exceções que poderão ser adotadas em cada operação a fim de obter
flexibilidade. As normas vigentes na organização estabelecem um parâmetro a ser
seguido, mas, possibilitam aos clientes que não estando enquadrados em todas as
normas estipuladas ainda possam ser beneficiados com a concessão de credito.
Esta flexibilidade é muito importante tendo em vista que desta forma a empresa
possibilita a diversos tipos de clientes, sejam estes proprietários ou inquilinos de
imóveis, assalariados ou autônomos, correntistas de bancos ou não, a obtenção de
crédito. Logicamente, esta flexibilização não reflete insegurança nas informações,
pois no caso das exceções, a "empresa objeto" realiza uma análise de crédito mais
minuciosa, principalmente no que diz respeito à atividade econômica do cliente.
Este aspecto torna-se importante também em relação a aspectos geográficos, pois a
"empresa objeto" atua em todo o pais e cada região possui uma característica de

cliente, estando assim, todas as filiais atendidas por normas universais, sem a
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necessidade da regionalização das normas que pode ser um fator muito delicado e
perigoso.
A questão da flexibilidade da organização também pode ser utilizada como
diferencial competitivo dado que desta forma a empresa abrange classes de clientes
mais variadas e que em determinadas situações não seriam atendidas pelas
empresas concorrentes. Logicamente, em determinadas situações a empresa acaba
por não conceder crédito a clientes que possuem um perfil aceito em outras
instituições.

4.2.2.3 Regime de incentivos e regulação da concorrência

Em relação a este aspecto, não existem incentivos que fomentem a atividade
financeira, especificamente relacionadas a Crédito Direto ao Consumidor e Credito
Pessoal, esta linha de produto não é regulada pelo Banco Central.
Diferentemente de outros mercados, onde os agentes governamentais
controlam as atividades através de determinações de comportamento, neste
segmento, as empresas possuem autonomia para definição de normas, o que
acarreta em uma diferenciação de empresa para empresa. A única obrigatoriedade
é a comunicação por parte das empresas ao Banco Central, do volume de negócios

realizados e da movimentação da carteira de clientes.
O único processo que se pode denominar de padronização é realizado pelo
próprio mercado que define as diretrizes básicas de atuação de uma empresa,

especificamente, não existe nenhum setor regulamentados que forneça incentivos
ou que controle a concorrência existente.

4.2.3 Fatores Sistêmicos

4.2.3.1 Determinantes Macroeconômicos

0 mercado de comércio de automóveis, conforme já foi mencionado
anteriormente, é um mercado muito suscetível a diversas variáveis que atuam como
condicionantes o que acaba por caracteriza-lo como de grande instabilidade. 0 que
se percebe em contato com as revendas, por exemplo, é que é muito complicado se
estabelecer uma média histórica de vendas e dela se traçar qualquer estratégia pois,
a oscilação entre os períodos é muito grande. Em um ano o clima pode ter
influenciado, no outro a econômica, no outro a capacidade produtiva da industria, e
assim por diante.
Uma das variáveis mencionadas mais significativas

é

a variável

macroeconômica, principalmente pelo fato de estarmos inseridos em um pais cuja
estabilidade econômica ainda é algo a ser alcançado. Temos um cenário econômico
que sofre diferentes tipos de pressão e que por conta disto confere uma certa
incerteza à população. Temos vários exemplos históricos de como estas pressões
acabam por influenciar na economia e esta por sua vez, na venda de automóveis.

Seguindo o modelo estabelecido por Ferraz, serão analisados os três
seguintes determinantes macroeconômicos:
a) 0 regime cambial da econômica: A economia brasileira sofre constantemente com
a variação cambial do Dólar, isto é natural, tendo em vista nossa situação emergente
e a necessidade de volume nas exportações cotadas em dólar. Porém, no mercado
de comércio de veículos esta variação influencia nos negócios somente quando se
trata de veículos/peças importados (geralmente de alto valor agregado). Em relação
As instituições financeiras, não existe influencia direta desta variação, na "empresa
objeto" este fato fica ainda mais determinado dado que a empresa opera com

produtos de CDC, que não sofrem influencia direta do dólar. A influencia indireta
pode ser estabelecida dado que a variação cambial é determinante para que seja
estabelecida a taxa de juros efetiva nominal do pais (determinada pelo Banco
Central), e esta serve de base para o estabelecimento das taxas de juros utilizadas
pela "empresa objeto".
b) Estabilidade Macroeconômica Interna: Quando o pais apresenta boa perspectiva
de desenvolvimento econômico, não sofrendo tantas pressões,

o volume de

negócios é afetado de forma positiva, dado que, desta forma a população tem
melhores condições de compra. Sabemos que a estabilidade macroeconômica é
definida basicamente pela capacidade de gerar poupança, pelo custo de vida, pela
inflação, dentre outros,

e quando

estes fatores estão apresentando-se

favoravelmente, torna-se mais fácil A população a aquisição de produtos, e por
conseguinte de financiamentos. Trata-se de uma correlação, pois se situação
macroeconômica favorece a população com poder de compra, favorece também a
"empresa objeto" dado que esta pode praticar taxas de juros mais baixas,

melhores condições de pagamento, realizando as operações com menor risco.
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c) Crescimento Continuo: quando uma empresa está inserida em um cenário
favorável, ou seja de crescimento, torna-se mais fácil à manutenção da
competitividade tendo em vista que o ambiente para sua atuação é favorável,
existem investimentos que fomentam a atividade. No caso de uma empresa do
mercado financeiro, o crescimento continuo favorece na ponta da cadeia, aquisição
de bens e serviços, pois os clientes detém condições de honrar com seus
pagamentos, já que o valor do capital é assegurado e o mercado concede incentivos
para isto. A economia tem um giro maior, com menor taxas de manutenção do
capital, as relações com o consumidor ficam baseadas mais na qualidade dos
produtos do que no custo, e de maneira bem simples, os clientes estão dispostos a
contrair dividas para aquisição de patrimônio, que é o caso da "empresa objeto",
isto facilita as atividades tendo em vista que quando o mercado está retraído,
genericamente, a contração pelos clientes de financiamentos ocorre basicamente
por necessidade, já quando o mercado encontra-se favorável entram em cena
critérios subjetivos como prazer, vontade e realização de necessidades.
d) Características de Crédito: Conforme mencionado, as taxas de juros aplicadas
são reguladas pelo Banco Central, porém, o mercado também exerce influencia
sobre as taxas de juros. 0 fator segurança é muito importante quando do
estabelecimento de taxas de juros a fim de gerar competitividade. Quando o
mercado está favorável, a insegurança reduz já que a capacidade de pagamento por
parte dos clientes segue o mesmo ritmo, percebe-se que em uma economia retraida
com oscilações gritantes no poder de compra do consumidor, os indices de
inadimplência do comércio são maiores, e as taxas aplicadas tendem a elevar-se
baseado na instabilidade, já com um cenário favorável, alavancado pela capacidade
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de poupança, estes indices reduzem, e o custo do dinheiro torna-se menor,
reduzindo então as taxas cobradas.

4.2.3.2 Determinantes Politico-Institucionais

A atuação de uma empresa financeira é permeada de diversos fatores
politicos direta e indiretamente, já que as ações do governo, além de exercer
influencia sobre os processos e sistema da organização, afetam também o contexto
geral onde a "empresa objeto" está inserida.
Diretamente, o governo influencia através da política tributária e tarifária, que
oneram as operações de crédito incidindo num maior custo de fi nanciamento ao
cliente. Especificamente, nas operações de crédito incide o Imposto sobre
Operações Financeiras (I0F) que tem sua aliquota definida pelo Banco Central.

Já

indiretamente, é in fi nita subordinação do comportamento do consumidor, baseada
nas imposições governamentais, já que qualquer tributação acarreta num maior
desembolso por parte do consumidor afetando consequentemente seu poder de

compra.

4.2.3.3 Determinantes Legais-Regulatários

Os principais determinantes legais existentes no mercado financeiro são
aqueles destinados ao controle do relacionamento com o consumidor, através do
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código de defesa do consumidor, que assegura que as operações de crédito têm de

ser claras e simples, fornecendo ao consumidor todas as informações que forem
necessárias para a captação do crédito proposto. Esta se torna uma ferramenta

competitiva muito importante pois leva em consideração a maneira como a empresa
trata seus consumidores principalmente no que se chama de pós-venda, na
disponibilização de uma estrutura que permita ao consumidor ter suas necessidades

prontamente atendidas quando necessário.
A "empresa objeto" disponibiliza desta maneira ferramentas ao consumidor
para que tenha acesso rápido e fácil à empresa quando este considerar necessário.
Primeiramente, o cliente recebe todas as informações do crédito adquirido em
sua residência, com informações detalhadas acerca do valor financiado, número de
prestações, taxas de juros aplicadas, vencimento das parcelas,

contendo suas obrigações e direitos.

e um manual

É disponibilizado também atendimento em

todas as filiais da empresa, bem como nos postos de atendimento isolado de cada
região (subordinados a uma filial especifica) e através de um call center onde o

cliente pode retirar dúvidas, solicitar documentos, quitações, cartas de liberação,
en fi m, realizar todas as atividades pertinentes ao seu crédito.
Dentro deste ca// center existe também um setor de sugestões e reclamações
que são encaminhadas às filiais com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
apresentação de diagnóstico sobre o fato ocorrido, se reclamação do consumidor e

sobre quais atitudes estão sendo tomadas para solucionar a questão. Esta definição
é analisada por um departamento competente e encaminhada ao cliente.

4.2.3.4 Determinantes Infra-Estruturais

A "empresa objeto" conforme mencionado anteriormente possui uma
estrutura de grande porte com várias filiais espalhadas por todo o pais, vários postos
isolados de atendimento além da matriz da empresa, uma empresa deste porte
necessita utilizar uma estrutura que comporte o fluxo de pessoas, valores e
informações que circulam diariamente sob sua responsabilidade.
Para tanto se utiliza de sistemas operacionais de ultima geração e em
constante adaptação a fim de que estas informações estejam sempre muito bem
guardadas e possam ser utilizadas com a maior precisão por seus funcionários.
Estes sistemas são interligados nacionalmente favorecendo a troca de dados entre
as filiais, permitem constante atualização e monitorannento.
As estruturas físicas onde as filiais estão instaladas são sempre muito bem
localizadas nos municípios sedes da empresa para que sejam de fácil acesso aos
clientes. Estas estruturas estão sempre sob um constante controle para que não
fiquem defasadas em termos de capacitação tecnológica, propiciando que as filiais
sempre tenham equipamentos de ultima geração.
Além disto, as filiais são todas devidamente caracterizadas com as
logomarcas e cores da organização, estabelecendo um padrão de qualidade,
facilitando a identificação por parte dos clientes. São também adaptadas para
atender ao consumidor que procura a empresa pessoalmente com critérios de
atendimento e uma supra estrutura que confira conforto e praticidade ao cliente
quando em visita a uma das filiais.
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4.2.3.5 Determinantes Sociais

Os determinantes sociais afetam a organização no que diz respeito ao padrão
social das pessoas com quem ela convive, e neste sentido, estes exercem influencia
de duas maneiras.
A primeira diz respeito ao padrão social dos colaboradores que a empresa
tem engajados nas atividades. A empresa possui um acentuado fluxo de
informações e o controle destas informações é uma atividade de certa forma
complexa, a empresa realiza diariamente atividades financeiras envolvendo troca e
remessa de valores, a empresa presta atendimento ao consumidor via telefone e
pessoalmente, o ritmo de trabalho dentro das filiais da empresa é elevado dado o
fluxo de atividades realizadas, a empresa possui uma marca a zelar perante o
mercado. Tais fatores requerem que os pro fi ssionais que contrata tenham
capacidade para realização das tarefas, sejam pessoal de extrema responsabilidade
e confiança, portanto opta por contratar pessoas que tenham conhecimento do

mercado de fi nanciamentos, que tenham grau de instrução superior (completo ou
não), que tenham idade inferior a 26 anos, que tenham boa fluência verbal e escrita
e principalmente que sejam comprometidas com a atividade que desempenham.

A segunda maneira como os determinantes sociais exercem influencia sobre
a competitividade da empresa é em relação As condições sociais dos clientes que a
empresa possui . Analisando sua carteira de clientes nota-se que estão abrangidas
quase todas as classes sociais e este fato dá-se pela política de crédito que a
empresa possui.

67

No mercado de crédito, a proposta ideal é aquela em que o proponente
possua os seguintes requisitos: casa própria, telefones em nome, emprego estável
com vinculo empregaticio, conta bancária a alguns anos, rendimentos compatíveis
ao valor solicitado. Porém, nem todas as propostas apresentam este perfil, e por
isto a empresa opera com o regime de exceções, a fim de viabilizar o acesso a
financiamentos àqueles que não se enquadram neste perfil. A "empresa objeto" é
a maior financeira do pais em volume de negócios e carteira de clientes baseada
neste perfil, pois ciente das condições sociais da população, sabe que não teria o
sucesso planejado se suas normas de concessão de crédito não contemplasse
grande parte da população brasileira.

4.2.3.6 Determinantes Internacionais

A preocupação com o capital estrangeiro no mercado de financiamentos de
veículos existe somente quando este, instala-se no mercado local

e presta

concorrência direta á "empresa objeto". Pois a empresa é de capital nacional, não
sofre então subordinação ao capital estrangeiro nas suas atividades fundamentais, e
neste mercado, as instituições financeiras de outros países não podem exercer
atividades sem que exista uma estrutura atrelada a isto, uma estrutura local.
A vantagem neste aspecto também, é que o mercado onde está inserida a
"empresa objeto" é um mercado de empréstimos a varejo, ou seja, pequenas

quantias destinadas a vários clientes, logicamente, tomando-se como referência os
volumes das transações internacionais. Para que sejam então, realizadas atividades
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neste segmento, qualquer empresa precisa ter no minimo uma estrutura de
suporte/apoio local para que possa realizar as atividades de análise, formalização,
pagamento e cobrança dos contratos efetivados.
Uma ameaça existente, é a parceria de empresas nacionais com grupos
investidores internacionais, dado que estes utilizam a estrutura local para alavancar
negócios, geralmente,

quando

tal fato ocorre, existe uma

desfocalização

momentânea no mercado, pois, estes grupos começam a operar com taxas de juros

realmente abaixo daquilo praticado pelo mercado, porém, não é tarefa simples
manter-se competitivo e as taxas de juros aplicadas não é o único fator que torna
uma empresa vitoriosa, e neste ponto, está a grande barreira encontrada pelos
grupos recém chegados, a tradição no mercado, o conhecimento do mercado
consumidor, as regionalizações dos fatores econômicas acabam por uniformizar
novamente o mercado equalizando a concorrência. Realmente o quesito taxas de
juros é o primeiro quando da escolha de uma instituição fi nanceira para aquisição de
crédito, porém outros aspectos também são importantes, como tempo de mercado,
marca, estrutura existente, relacionamento com o cliente, e para se manter
sustentável no mercado, é necessária uma estratégia que contemple todos estes

aspectos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Confrontado as informações obtidas com o referencial bibliográfico com o
cenário encontrado na "empresa objeto" percebe-se haver uma grande diferença
em alguns aspectos entre o que se entende por uma empresa competitiva e a
conjuntura existente na empresa. Como mencionado anteriormente a "empresa
objeto" é uma grande empresa do setor com características claras de uma empresa

burocrática mas que tem de se manter ágil e flexível, ou seja, competitiva.
Iniciando pela estrutura organizacional, onde a estrutura existente em uma
organização que atua neste nicho especi fico de mercado, que exige agilidade,
flexibilidade, competência

e

dinamismo, deve conferir estas qualidades á

organização, podendo ser verticalizada ou horizontalizada, de grande ou pequeno
porte. Porem, este é um mercado onde não atuam pequenas empresas, pelo
simples fato de que o volume de capital empregado é muito alto, as empresas
existentes, fazem parte de grandes grupos financeiros nacionais e internacionais e
detém capital para tanto, ou seja, de forma mais simples, não são todas as
organizações que conseguem emprestar quantias superiores a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) mensalmente. Para suportar transações deste porte, as
empresas necessitam apresentar estruturas que dêem total segurança às atividades,
principalmente nos processos de concessão e de controle das operações realizadas.
E isto é o que se percebe no mercado, todas as empresas são de grande porte, com
estruturas gigantescas em relação a maioria das empresas instaladas no pais,

e

também por que estão também vinculadas a grandes e conhecidos bancos atuantes
no pais.
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A estrutura da "empresa objeto"

é realmente verticalizada e de grande

porte, porém, caracteriza-se por assemelhar-se a estrutura linha-staff definida
anteriormente, pois, as pessoas que realizam as atividades possuem elevado
conhecimento técnico acerca das atividades que desempenham e possuem poder
de decisão sobre grande parte destas atividades, mesmo com a grande
diversificação dos cargos existentes na empresa e da estrutura hierárquica bastante
verticalizada. 0 fato de ser um empresa com estas características, não impede que
a empresa seja ágil e flexível em determinadas atividades que desempenha, porém,
logicamente, em alguns aspectos, ela caracteriza-se por ser extremamente
burocrática como por exemplo, no caso já mencionado, da contratação e promoção
de funcionários. Neste sentido, o que se pode perceber é que ocorreu uma
adaptação da empresa às exigências do mercado onde atua, ou seja, em
determinadas atividades, principalmente aquelas relacionadas diretamente ao
relacionamento com o mercado, a organização teve de desenvolver ferramentas de
possibilitassem a execução de tarefas com agilidade e flexibilidade, adequando-se
aos padrões pré-estabelecidos, mesmo com a estrutura e hierarquia que possui, e
neste ponto estabelece-se um grande paradigma deste setor, acerca das
ferramentas que uma empresa com estas características - de grande porte,
departamentalizada, burocrática e com hierarquia bem de fi nida — utiliza para
apresentar-se ágil, flexivel, e pouco burocrática.
Onde mais se pode perceber características extremamente burocráticas na
organização são nos setores de formalização e de cobrança, pois a estes não é
concedido o poder de trabalhar com exceções, ou seja, os processos necessitam ser
seguidos rigorosamente dentro dos padrões estabelecidos. A organização, prima
por realizar as operações com extrema segurança e estes departamentos é quem
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são responsáveis por identificar desde pequenos erros até grandes fraudes.
Contudo, a empresa procura utilizar métodos que não transpareçam essas
características, transferindo a responsabilidades destes ao setor comercial através
de pendências que são geradas aos contratos que são feitos de forma incompleta.
Na pratica, isto significa dizer que os documentos necessários à formalização de um
contrato de concessão de crédito são divididos em dois grupos, os impreteríveis,
como RG, CPF e DUT do veiculo, e os preteríveis como comprovante de residência,
de renda, estes não sendo exigidos no momento de formalização de um contrato.
As pendências são geradas em relação aos documentos preteríveis e são medidas
ao longo do tempo, acarretando sanções aos pro fissionais que apresentarem
elevados indices de pendências.
A palavra chave então é flexibilidade, e esta é uma ferramenta competitiva
imprescindível para qualquer instituição financeira, pois o mercado onde atuam é
extremamente instável, afetado principalmente por questões econômicas, questões
climáticas e interesses comerciais.
A "empresa objeto" procura ser o mais flexivel possível para pode atender
ás mais diversas solicitações do mercado, porém, não permite que a flexibilidade
interfira na segurança das operações que realiza. 0 primeiro e mais importante
aspecto é em relação aos critérios de flexibilização frente às normas de crédito
estabelecidas pela empresa, pois o regime de exceções permite que a empresa seja
flexivel frente a cada proposta recebida. Costuma-se dizer na empresa que cada
caso é um caso, e a empresa procura ser flexível em cada um destes. A segurança
das operações é imprescindível, mas o que se busca é obter informações que dão
subsidio ao crédito proposto, e para isto, não necessariamente são necessários por
parte dos clientes apresentarem todas as informações perfeitamente enquadradas a
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um modelo pré-definido de crédito ideal, ou seja, para que seja comprovada a
capacidade de pagamento de um cliente, não é necessário a este estar enquadrado
dentro do crédito modelo anteriormente de fi nido.
A empresa também é bastante flexível em relação às taxas de juros
aplicadas, onde procura atuar com taxas superiores aos patamares minimos que
possui a fi m de resguardar uma lucratividade maior nas operações que realiza e
quando da necessidade de menores taxas elas as aplica para vencer a concorrência
quando este é o fator decisivo.
Outro fator muito importante em relação à flexibilidade é que estas decisões
podem ser tomadas por cada filial e mais especificamente por cada funcionário do
setor comercial, não dependendo de autorização de departamentos superiores e
nem que para isto seja seguido determinado protocolo. As estratégias utilizadas na
ponta, ou seja, nas revendas são definidas por cada funcionário do setor comercial,
que é responsável por cada loja de automóveis que atende, e a estratégia a ser
utilizada é determinada por cada um destes baseado no histórico da loja, nas
características dos clientes que geralmente A freqüentam, nas estratégias da

concorrência e nos objetivos de curto prazo de cada filial. Logicamente, estas
estratégias sempre estão dentro de um padrão de abrangência estabelecida entre a
matriz da empresa e cada gerente comercial.
Todavia, mesmo tomando atitudes que visem diminuir a burocracia

e

adotando medidas que con fi ram agilidade e flexibilidade, a "empresa objeto" é uma
empresa extremamente burocrática. Isto por que, existem dentro das atividades
realizadas processos que lhe caracterizam como tal, pois, mesmo agindo com
velocidade no que discerne a aprovação e formalização das operações de crédito,
são necessários esquemas para controle das informações e análise dos dados
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existentes. Tal fato é justi fi cado pelo volume de operações que a empresa realiza e
pela necessidade de controle individual sobre cada contrato realizado. Isto ainda é
sustentado pelas próprias exigências para a correta formalização dos contratos,
onde para se ter uma idéia da amplitude deste fato, em um único contrato de
fi nanciamento, o cliente assina 09 documentos além de apresentar os documentos

já mencionados. Porém, como em relação aos aspectos de flexibilidade, a empresa
opta por utilizar seus apêndices burocráticos o mais internamente possível,
procurando mostrar-se ao cliente da maneira mais simples possível, principalmente
que para o cliente, não ser burocrática significa resolver as questões de maneira
rápida e eficaz, estar sempre pronta para solucionar questões, ou seja, atendendo
as necessidades existentes.
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