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Objetivo 

O objetivo da presente palestra foi 

apresentar um estudo realizado para 

identificar como os bancos, que atuam no 

Brasil, formulam e implementam estratégias 

a partir das 10 escolas do pensamento 

estratégico.  
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Objetivo geral 

 Identificar e analisar as variáveis que determinam as 

escolhas estratégicas dos bancos que atuam no Brasil, a 

partir das premissas das escolas de pensamento sobre 

formulação de estratégia segundo Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (1998), bem como de que forma essas escolhas 

estratégicas determinam o desempenho dos bancos e a 

percepção desse desempenho por parte dos executivos 

que neles atuam. 



Objetivos específicos 
 Analisar o fenômeno da globalização de mercados, da mundialização financeira 

e o seu impacto na indústria bancária mundial e, em particular, no Brasil; 

 identificar os principais conglomerados financeiros estatais e privados que 

atuam no País, os principais players no processo de internacionalização do 

mercado bancário e as variáveis que determinam a modelagem de suas 

estratégias competitivas; 

 identificar as variáveis presentes no processo  de formulação das estratégias 

por parte dos bancos e suas respectivas relevâncias; 

 analisar as principais inter-relações entre as variáveis que determinam as 

escolhas estratégicas dos bancos e destas com os resultados do banco 

medidos a partir de indicadores de desempenho consagrados no mercado 

financeiro; 

 estudar as principais inter-relações entre o processo de formulação estratégica, 

o desempenho do banco e a percepção do desempenho por parte dos seus 

executivos; 

 explicitar um modelo idealizado para a elaboração de estratégias em bancos 

que contemple as escolas do pensamento estratégico que determinam o 

desempenho superior de um banco. 



Estratégia: conceituação 

 
 “Determinação dos objetivos e metas básicas de longo prazo da 

empresa, e [na} adoção de cursos de ação e alocação de recursos 

necessários para alcançar esses objetivos.”(CHANDLER, 1962, p.13) 

 Estrutura que guia as escolhas que determinam a natureza e a 

direção de uma organização. (TREGOE e ZIMMERMAN, 1980) 

 Conjunto de linhas de ação que objetivam empreender um 

relacionamento dinâmico à organização. (ANSOFF, 1981). 

 “Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo 

um conjunto diferente de atividades.” (PORTER, 1996:68) 

 Estratégia é criatividade e inovação. (PRAHALAD, 1998) 

 Estratégia significa fazer escolhas no que diz respeito a quais 

consumidores focar, quais produtos oferecer e quais atividades 

desempenhar. (MARKIDES, 1999) 



Estratégia 
Escolas do pensamento estratégico 

 Design 

 Planejamento 

 Posicionamento 

 Empreendedora 

 Cognitiva 

 Aprendizado 

 Poder 

 Cultural 

 Ambiental 

 Configuração 

Prescritivas 

Descritivas 

Integrativa 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Design 

 Formulação da estratégia como um processo de 

concepção. 

 A formulação da estratégia deve ser um processo 

deliberado de pensamento consciente. 

 A responsabilidade deve ser do executivo principal. 

 O modelo de formação de estratégia deve ser 

mantido simples e informal. 

 As estratégias só podem ser implementadas depois 

de plenamente desenvolvidas. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Planejamento 

 Formulação da estratégia como um processo formal. 

 As estratégias devem resultar de um processo 

controlado e consciente de planejamento formal, 

decomposto em etapas distintas, cada uma 

delineada por checklists e apoiada por técnicas. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Posicionamento 

 Formulação da estratégia como um processo 

analítico. 

 O processo de formação da estratégia é, portanto, de 

seleção de posições genéricas. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Empreendedora 

 Formulação da estratégia como um processo 

visionário. 

 O processo de formação da estratégia é enraizado 

na experiência e  na intuição do líder. 



Escolas do pensamento estratégico  

Escola Cognitiva 

 Formulação da estratégia como um processo mental. 

 A formação da estratégia é um processo cognitivo 

que ocorre na mente do estrategista. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola de Aprendizado 

 Formulação da estratégia como um processo 

emergente. 

 A formação da estratégia é um processo de 

aprendizado ao longo do tempo; formulação e 

implementação são indistingüíveis. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Poder 

 Formulação da estratégia como um processo de 

negociação. 

 A formação da estratégia é moldada por poder e 

política, seja como um processo dentro da 

organização ou como o comportamento da própria 

organização externamente. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola do Cultural 

 Formulação da estratégia como um processo 

coletivo. 

 A formação da estratégia é um processo de 

interação social, baseado nas crenças e nas 

interpretações comuns aos membros de uma 

organização. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola Ambiental 

 Formulação da estratégia como um processo reativo. 

 O ambiente apresentando-se à organização como 

um conjunto de forças gerais, é o agente central no 

processo de geração da estratégia. 



Escolas do pensamento estratégico  
Escola de Configuração 

 Formulação da estratégia como um processo de 

transformação. 

 O processo de formação da estratégia pode ser de 

concepção conceitual ou planejamento formal, 

análise sistemática ou visão estratégica, aprendizado 

cooperativo ou política competitiva, focalizando 

cognição individual, socialização coletiva ou a 

simples resposta às forças do ambiente. 



Evolução das escolas prescritivas 



Evolução das escolas descritivas 



Metodologia 

 Pesquisa: conclusiva-descritiva 

 Tipo de dados: quantitativos 

 Pesquisa bibliográfica e de bases de dados 

 Pesquisa de campo 

 Questionário: estruturado/não-disfarçado com 58 assertivas 

 Escalonamento e medição: escala não -comparativa, intervalar, 
equilibrada,forçada, tipo Likert. 

 Caracterização do universo: bancos que atuam no Brasil  

 Plano amostral: 286 executivos de 53 bancos, 87% dos ativos. 

 Coleta de dados: 5.500 questionários (mala direta/pessoal/eletrônico) 

 Tratamento e análise de dados: análise de confiabilidade, análise 
não-paramétrica (K-S), descritiva, multivariada (fatorial, cluster e 
regressão) e equações estruturais. 

 



Pesquisa de campo-estrutura 

construtos 

PROCESSO DE FORMULAÇÃO  

ESTRATÉGICA 

PERCEPÇÃO DO DESEMPENHO DESEMPENHO 



Caracterização do universo 

 Executivos que compõem a Alta 

Administração dos bancos com 

escritório/agência no Brasil. 

  

 Alta Administração entendida como o 

principal executivo no Brasil e seus 

subordinados até o nível de gerente de 

agência. 



Plano amostral 

 A amostra foi formada por executivos 

pertencentes a Alta Direção dos bancos 

que atuam no Brasil que responderam 

ao questionário. 



Plano amostral 

TIPO DE CONTROLE QUANT. %

Públicos federais 146 51,0

Públicos estaduais 23 8,0

Privados nacionais 40 14,0

Controle estrangeiro 54 19,0

Participação estrangeira 23 8,0

TOTAL 286 100,0



Coleta de dados 

 Método do questionário. 

 Questionário estruturado não disfarçado. 

 Questões abordando as premissas das principais 

escolas de formulação de estratégia. 

 Escala de intervalo do tipo Likert/Stapel de 1 a 10. 

    (log 0 = não definido; log 1 = 0 ) 

 O instrumento de coleta de dados foi pré-testado 

(30 questionários). 



Coleta de dados 

Concordo  

totalmente 
Discordo 

totalmente 

1 10 2   3   4   5   6   7   8   9 



Coleta de dados 

 16. No banco com o qual 

estou familiarizado a 

formação da estratégia 

ocorre na forma de um 

processo deliberado de 

pensamento consciente na 

medida em que estratégias 

efetivas derivam de um 

pensamento rigidamente 

controlado. 



Preparação dos dados 

Executivos 

Variáveis 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

En 

V1      V2      V3      V4      V5      Vn 

7          5         9         1        10        6 

 

2          2         3         8         8         4 

 

10        1         3         x         x         x 

 

x          x         x         x         x         x 

 

x          x         x         x         x         x  

 

x          x         x         x         x         x       



Tratamento e análise de dados 

 Alfa de Crombach e Kolmogorov-Smirnov 

 Análise descritiva 

 Análise fatorial 

 Análise de conglomerados 

 Análise de regressão 

 Equações estruturais 



Alfa de Crombach 

 “A confiabilidade mostra até que ponto uma 

escala produz resultados consistentes se as 

medidas são tomadas repetidamente” (WILSOM, 

E.J. apud MALHOTRA, 2001). 

 O coeficiente alfa varia de 0 a 1 e um alfa 

superior a 0,6 evidencia um grau satisfatório de 

confiabilidade da escala. 

 Alfa de Crombach igual a 0,9135 significando 

que a escala é confiável, ou seja, produz 

resultados consistentes.   

 



Kolmogorov-Smirnov 

 Os testes não-paramétricos são 

recomendados quando as variáveis 

independentes são de natureza não-métrica. 

 Rejeitada a hipótese nula de que a 

distribuição é normal. 

 

K = 0,08 > K Absolut (0,06) 



Análise Descritiva 
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Análise Descritiva 
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Análise Fatorial 

 A análise fatorial é uma técnica utilizada  para 

redução e sumarização de dados. 

 Para que a análise fatorial seja adequada as 

variáveis devem ser correlacionadas. 

 Teste de esfericidade de Bartlett e medida de 

adequacidade da amostra de KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) 



Análise Fatorial 

Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para as variáveis do processo de
formulação estratégica

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy

Bartlett’s Test of                 Approx. Chi-Square
Sphericity                           df
                                           Sig

0,870

6779,943
1653
0,000

A estatística qui-quadrado aproximada é 6.779,943, com 1653 graus de liberdade,
significativa ao nível de 0,0000. O valor da estatística KMO (0,870) também é
elevado (>0,5)



Análise Fatorial 

Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para as variáveis do processo de
formulação estratégica reespecificadas

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy

Bartlett’s Test of                 Approx. Chi-Square
Sphericity                           df
                                           Sig

0,803

249,187
45

0,000

A estatística qui-quadrado aproximada é 249,187 com 45 graus de liberdade,
significativa ao nível de 0,0000. O valor da estatística KMO (0,803) também é
elevado (>0,5)



Análise Fatorial 

Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para as variáveis percepção do
desempenho

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy

Bartlett’s Test of                 Approx. Chi-Square
Sphericity                           df
                                           Sig

0,740

245,016
28

0,000

A estatística qui-quadrado aproximada é 245,016 com 28 graus de liberdade,
significativa ao nível de 0,0000. O valor da estatística KMO (0,740) também é
elevado (>0,5)



Análise Fatorial 

 O estudo da carga de fatores sugere que das 

cinqüenta variáveis analisadas podem ser extraídas 

14 componentes principais que explicam 61,969% da 

variância, superior, portanto, a 60%, já que de 

acordo com MALHOTRA (2000), os fatores extraídos 

devem responder por no mínimo 60% da variância. 



Análise Fatorial 
(perspectivas do pensamento estratégico em bancos) 

 

 

  

 

 

 

 

Perspectiva Cartesiana 

Perspectiva Negocial 

Perspectiva da Transformação 

Perspectiva Coletiva 

Perspectiva da Adequação 

Perspectiva Mercadológica 

Perspectiva Posicional 

Perspectiva Determinista 

Perspectiva da Liderança 

Perspectiva Cultural 

Perspectiva da Oportunidade 

Perspectiva do Poder  

Perspectiva da Reinvenção 

Perspectiva Alternativa 

 

 

 

 



Perspectiva Cartesiana 

 A estratégia é um processo racional, 

consciente e controlado, de responsabilidade 

de uma equipe de planejadores, elaborada 

por intermédio de uma sequência formal de 

etapas, dividida em subestratégias e 

programas e posteriormente desdobradas em 

orçamentos e metas. A estrutura do 

segmento é analisada e são identificadas 

ameaças e oportunidades, pontos fortes e 

fracos. 



Perspectiva Negocial 

 A estratégia é um processo de tentativa e 

erro, de responsabilidade do principal 

executivo (CEO) e envolve interação, 

persuasão, barganha, influência e 

negociação em que informações são 

coletadas, analisadas e interpretadas. Depois 

de concluída é difícil de ser implementada e 

alterada. 



Perspectiva da Transformação 

 A estratégia é um processo conceitual de 

transformação radical que envolve análise e 

visão, esta última promovida pelo líder 

(principal executivo) que controla a 

implementação promovendo o aprendizado 

organizacional e a readaptação ao ambiente. 



Perspectiva Coletiva 

 A estratégia é um processo coletivo, 

enraizado na cultura organizacional de 

interação social baseado em intenções 

coletivas compartilhadas.  



Perspectiva da Adequação 

 A estratégia é um processo que ocorre na 

mente do líder, de conquista de resultados 

satisfatórios e sob medida por intermédio de 

redes e alianças. 



Perspectiva Mercadológica 

 A estratégia é um processo dirigido pelo 

mercado de resposta às forças ambientais 

que determina a estrutura da organização. 



Perspectiva Posicional 

 A estratégia é uma posição única e geradora 

de valor no segmento em que o papel da 

liderança é ler o ambiente. 



Perspectiva Determinista 

 A estratégia é um processo implícito, mental 

e intuitivo cujo ator central é o ambiente. 



Perspectiva da Liderança 

 A estratégia é um processo maleável, 

deliberado e emergente de aprendizado 

fomentado pelo líder por intermédio de uma 

liderança personalizada. 



Perspectiva Cultural 

 A estratégia é um processo cultural 

fundamentado nas mudanças ambientais, 

concorrência e expectativas dos clientes. 



Perspectiva da Oportunidade 

 A estratégia é um processo de evitação do 

meio termo que emana das oportunidades 

que por sua vez decorrem das mudanças 

ambientais. 



Perspectiva do Poder 

 A estratégia é um processo político 

fundamentado nas questões de poder.  



Perspectiva da Reinvenção 

 A estratégia está associada a capacidade de 

inventar e reinventar a organização a todo 

momento. 



Perspectiva Alternativa 

 A estratégia é um processo de concepção de 

alternativas (suposições) que emana da 

direção. 



Análise Fatorial 

 O estudo da carga de fatores sugere que as dez 

escolas analisadas podem ser agrupadas em três 

componentes principais que explicam 71,88 % da 

variância. 

 As escolas de Poder, Planejamento, 

Posicionamento, Cultural e Ambiental. 

 As escolas Empreendedora, de Configuração, do 

design e do Aprendizado. 

 A escola Cognitiva. 



Análise de Regressão 

Equação Estimada de Regressão R²

ln (ATIVTOT) = 7,522 ln (AMBIENTE) 0,980

ln (INDBAS) = 0,86 ln (PODER) + 0,722 ln (EMPREENDEDORA) 0,964

ln (INDMOB) = 1,686 ln (PLANEJAMENTO) 0,910

ln (LIQMED) = 2,191 ln (AMBIENTE) 0,981

ln (RENTPL) = 1,391 ln (POSICIONAMENTO) 0,949

ln (CUSTOP) = 0,871 ln (EMPREEND) 0,843

ln (INADIMPL) = 0,714 ln (PODER) 0,484

ln (EFICIENC) = 2,966 ln (COGNIT) – 2,654 ln (CULTURA) + 2,174 ln (CONFIG) 0,969

ln (NUMAGEN) = 1,548 ln (PLANEJAMENTO) 0,576

ln (RIQEMP) = 5,822 ln (AMBIENTAL) – 3,808 ln (PODER) 0,973

ln (TOTGER) = 2,535 ln (AMBIENTE) 0,989



Análise de Regressão 

Equação Estimada de Regressão R²

ln (PDRH) = 0,361 ln (TOTGER) + 0,168 ln (CUSTOP) 0,998

ln (PDO) = 0,358 ln (TOTGER) + 0,146 ln (CUSTOP) 0,995

ln (PDF) = 0,394 ln (TOTGER) 0,990

ln (PDC) = 0,393 ln (TOTGER) 0,988

ln (PEE) = 1,549 ln (TOTGER) – 0,637 ln (CUSTOP) 0,940

ln (POVC) = 0,370 ln (TOTGER) + 0,04304 ln (NUMAGENC) 0,997

ln (PFI) = 0,375 ln (TOTGER) 0,988

ln (PDI) = 0,327 ln (TOTGER) 0,987



Análise de Regressão 
Equação Estimada de Regressão R²

ln (PDRH) = 0,986 ln (POSICIONAMENTO) 0,959

ln (PDO) = 1,549 ln (EMPREENDEDORA) – 0,637 ln (COGNITIVA) 0,940

ln (PDF) = 0,946 ln (EMPREENDEDORA) – 1,032 ln (PODER) + 1,005 ln (AMBIENTAL) 0,948

ln (PDC) = 0,575 ln (PLANEJAMENTO) + 0,431 ln (CONFIGURAÇÃO) 0,982

ln (PEE) = 0,630 ln (AMBIENTAL) + 0,434 ln (EMPREENDEDORA) – 0,455 ln

(COGNITIVA) + 0,397 ln (POSICIONAMENTO)

0,989

ln (POVC) = 1,282 ln (EMPREENDEDORA) + 0,388 ln (PLANEJAMENTO)

 – 0,727 ln (COGNITIVA)

0,956

ln (PFI) = 0,934 ln (EMPREENDEDORA) 0,941

ln (PDI) = 1,552 ln (APRENDIZADO) – 1,103 ln (POSICIONAMENTO)

+ 0,406 ln (PLANEJAMENTO)

0,917



Análise de Conglomerados 
(formulação estratégica) 

PLANEJADORES-POSICIONADORES 
BB 

•BNDES 

•BESC 

•BEC 

•CAIXA 

•DRESDNER 

•BANCNACION 

•SANTANDER 

•UNIBANCO 

•LLOYDS 

•BOSTON 

•PROSPER 

•SANTOS 

•BANSICREDI 

•BCOMURU 

•PSA 

•BDMG 

•BRDE 

•WESTLAB  

 

 

PLANEJADORES-AMBIENTALISTAS 

 

 

 

•BACEN 

•BASA 

•BRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDORES-COGNITIVISTAS 
•NORDESTE 

•BANESTES 

•BEM 

•BANRISUL 

•BANESE 

•NOSSACAIXA 

•BBA 

•BRASCAN 

•BRADESCO 

•SCHAHIN 

•CACIQUE 

•BIC 

•ITAÚ 

•SUDAMERIS 

•ABNAMROBMB 

•HSBCBAN 

•RURALTRIÂNGULO 

•BBV 

•RIBEIRÃO PRETO 

•CITIBANK 

•BANCOOB 

•TOYOTA 

•JOHNDEERE 

 

DESIGNERS-EMPREENDEDORS 

 

 

•PACTUAL 

•ZOGBI 

•CLASSICO 

•PRIMUS 

•MAXINVEST 

 

 

 

 

 



Análise de Conglomerados 
(percepção do desempenho) 

 

 

 

 

 
•BANESTES 

•BESC 

•BRB 

•PACTUAL 

•DRESDNER 

•CACIQUE 

•BANCNACION 

•PRIMUS 

•BANSICREDI 

•TOYOTA 

•WESTLAB 

 

 

PESSIMISTAS OTIMISTAS 

 
•NORDESTE 

•BNDES 

•BEC 

•BBA 

•BRASCAN 

•SCHAHIN 

•BIC 

•ITAÚ 

•SUDAMERIS 

•ABNAMRO 

•UNIBANCO 

•RURAL 

•LLOYDS 

•BOSTON 

•TRIANGULO 

•PROSPER 

•BBV 

•SANTOS 

•RIB. PRETO 

•CITIBANK 

•BANCOOB 

•MAXINVEST 

•JOHNDEERE 

MODERADOS 

 

 

 
•BB 

•BACEN 

•BASA 

•BEM 

•BANRISUL 

•BANESE 

•CAIXA 

•NOSSACAIXA 

•ZOGBI 

•BRADESCO 

•CLASSICO 

•ABC 

•SANTANDER 

•BMB 

•HSBCBAN 

•BCOMURU 

•PSA 

•BDMG 

•BRDE 



Equações Estruturais 

     ln INDBAS =  – 0,173 V25 + 0,126 V27 + 0,977 E15  com R² = 0,046 

ln RENTPL = – 0.031 V25 + 0,095 V26  – 0,182 V27 + 0,978 E18 com R² = 0,043 

ln CUSTOP =  0,150 V25 + 0,128 V26  + 0,073 V27 + 0,978 E19 com R² = 0,044  

ln TOTGER = – 0,137 V25 + 0,017 V26  – 0,119 V27 + 0,983 E24 com R² = 0,033 

FAC1_2 =  – 0.007 V18 – 0,069 V 19 – 0,236 V25 + 0,399 V26 + 0,885 E28 com R² = 0,217 

FAC2_2 = – 0,250 V15 + 0,294 V24 + 0,389 V25 + 0,375 V26 + 0,744 E29 com R² = 0,446 

 

Onde:   

 

V15 = LINDBAS  ln (índice da Basiléia) 

V18 = LRENTPL ln (rentabilidade do patrimônio) 

V19 = LCUSTOP ln (custo operacional) 

V24 = LTOTGER ln (total geral de pontos) 

V25 = FAC 1_1 (1ª componente principal – processo de formulação estratégica)  

V26 = FAC 2_1 (2ª componente principal – processo de formulação estratégica) 

V27 = FAC 3_1 (3ª componente principal – processo de formulação estratégica) 

V28 = FAC 1_2 (1ª componente principal – percepção do desempenho) 

V29 = FAC 2_2 (2ª componente principal – percepção do desempenho) 

 



Equações Estruturais 

 INDBAS = f (V27, V25) 

 INDBAS = f (V25, V26 e V27) 

 CUSTOP = f (V25, V26 e V27) 

 TOTGER = f (V25, V26 e V27) 



Teste de Hipóteses 

 H01 Os bancos ao formularem as suas estratégias contemplam todas as  

 variáveis consideradas no estudo.  

 Esta hipótese foi REJEITADA para as variáveis estratégia como processo 

implícito mental e intuitivo (t = 1,028; α = 0,305), estratégia como processo 

de influência e negociação (t = 0,239; α = 0,811) e estratégia como 

interação, persuasão e barganha (t = 0,350; α = 0,726). 

 

 H02 Os bancos ao conceberem suas estratégias adotam um modelo híbrido 

 que combina premissas de diversas escolas de formulação de  

 estratégias. 

 Esta hipótese foi NÃO REJEITADA para as variáveis design (t = 5,767; α = 

0,000), planejamento (t = 7,622; α = 0,000), posicionamento (t = 9,314; α = 

0,000), empreendedora (t = 5,373; α = 0,000),aprendizado (t = 3,176; α = 

0,0033), poder (t = 5,273; α = 0,000), cultural (t = 4,791; α = 0,000), 

ambiental (t = 11,416; α = 0,000) e configuração. 

 



Teste de Hipóteses 

 H03 As estratégias competitivas dos bancos incorporam elementos de escolas 

 prescritivas e descritivas. 

 A hipótese foi NÃO REJEITADA para todas as variáveis prescritivas e 

rejeitada apenas para a variável descritiva cognitiva (t = 0,711; α = 0,480). 

  

 H04 Os bancos públicos federais ao conceberem as suas estratégias adotam 

 um modelo que combina todas as escolas do pensamento estratégico.  

 A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas Planejamento, Poder e 

Ambiental e REJEITADA para as escolas Design, Posicionamento, 

Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, Cultural e Configuração.  

 Isso significa dizer que nos bancos públicos federais a concepção das 

estratégias contempla premissas das escolas de Planejamento, Poder e 

Ambiental.    

 



Teste de Hipóteses 
 H05 Os bancos públicos estaduais ao conceberem as suas estratégias  

 adotam um modelo que combina todas as escolas do pensamento  

 estratégico. 

 A hipótese foi NÃO REJEITADA para todas as escolas. 

 Isso significa dizer que os bancos  públicos estaduais ao conceberem as 

suas estratégias adotam um modelo que combina premissas  de todas as 

escolas. 

  

 H06 Os bancos privados nacionais ao conceberem as suas estratégias  

 adotam um modelo que combina todas as escolas do pensamento  

 estratégico. 

 A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas do Design, Planejamento, 

Posicionamento, Empreendedora, Poder, Cultural, Ambiental e 

Configuração, e REJEITADA para as escolas Cognitiva e Aprendizado. 

 



Teste de Hipóteses 

 H07 Os bancos privados com controle estrangeiro ao conceberem as suas  

 estratégias adotam um modelo que combina todas as escolas do  

 pensamento estratégico. 

 A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas Design, Planejamento, 

Posicionamento, Poder, Cultural, Ambiental, Configuração, e REJEITADA 

para as escolas Empreendedora, Cognitiva e Aprendizado. 

  

 H08 Os bancos privados com participação estrangeira ao conceberem as suas 

 estratégias adotam um modelo que combina todas as escolas do  

 pensamento estratégico. 

 A hipótese foi REJEITADA para todas as escolas do pensamento 

estratégico. 

 Os bancos privados, ao conceberem as suas estratégias, não consideram 

o modelo de nenhuma das escolas do pensamento estratégico. 

 



Teste de Hipóteses 

H09  Os bancos de atacado e negócios ao conceberem as suas estratégias 

 adotam um modelo que combina todas as escolas do pensamento 

 estratégico. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas do Planejamento, 

Posicionamento, Ambiental e Configuração, e REJEITADA para as escolas 

do Design, Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, Poder e Cultural. 

 

H010 Os bancos de varejo ao conceberem as suas estratégias adotam um 

 modelo que combina todas as escolas do pensamento estratégico. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas do Design, Planejamento,  

Posicionamento, Empreendedora, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental 

e Configuração, e REJEITADA para a escola Cognitiva.  

 



Teste de Hipóteses 

H011 Os bancos públicos ao conceberem as suas estratégias adotam um 

 modelo que combina todas as escolas do pensamento estratégico.

  

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas do Design, Planejamento, 

Posicionamento, Empreendedora, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental 

e Configuração e REJEITADA para a escola Cognitiva. 

 

H012 Os bancos de financiamento ao conceberem as suas estratégias 

 adotam  um modelo que combina todas as escolas do pensamento 

 estratégico.  

A hipótese  foi NÃO REJEITADA para as escolas Posicionamento e 

Aprendizado, e REJEITADA para Design, Planejamento, Empreendedora, 

Cognitiva, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração.  



Teste de Hipóteses 

H013 Os bancos de investimento ao conceberem as suas estratégias 

 adotam  um modelo que combina todas as escolas do pensamento 

 estratégico. 

A hipótese foi REJEITADA para todas as escolas do pensamento 

estratégico evidenciando que os bancos de investimento ao conceberem 

as suas estratégias, não contemplam especificamente nenhuma das 

escolas do pensamento estratégico.  

 

H014 Os bancos de desenvolvimento ao conceberem as suas estratégias 

 adotam um modelo que combina todas as escolas do pensamento 

 estratégico. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas do Planejamento, 

Posicionamento, Aprendizado, Poder, Cultural e Ambiental, e REJEITADA 

para Design, Empreendedora, Cognitiva e Configuração. 

  



Teste de Hipóteses 

H015 Os bancos europeus ao conceberem as suas estratégias adotam um 

 modelo que combina todas as escolas do pensamento estratégico. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para Design, Planejamento, 

Posicionamento, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração, e REJEITADA 

para Empreendedora, Cognitiva e Aprendizado.   

 

H016 Os bancos japoneses ao conceberem as suas estratégias adotam um  

 modelo que combina todas as escolas do pensamento estratégico. 

No caso dos bancos japoneses, não foi possível testar a hipótese em 

função do baixo número de questionários recebidos (um) dos bancos de 

origem japonesa. 

 



Teste de Hipóteses 

H017 Os bancos norte-americanos ao conceberem as suas estratégias  

 adotam  um modelo que combina todas as escolas do pensamento  

 estratégico.  

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas Design, Planejamento, 

Posicionamento, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração, e REJEITADA 

para as escolas Empreendedora, Cognitiva e Aprendizado. 

 

H018 Os bancos latino-americanos ao conceberem as suas estratégias  

 adotam  um modelo que combina todas as escolas do pensamento  

 estratégico.  

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas Design, Planejamento, 

Posicionamento, Empreendedora, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental e 

Configuração, e REJEITADA para a escola Cognitiva. 

 



Teste de Hipóteses 

H019 A percepção do desempenho do bancos, por seus executivos, é  

 determinada pelas escolhas estratégicas do banco. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para as escolas Planejamento, 

Posicionamento, Empreendedora, Cognitiva, Poder, Ambiental, 

Aprendizado e Configuração. Não pode ser testada para as escolas Design 

e Cultural. 

   

H020 A percepção do desempenho do banco, por seus executivos, é  

 determinada pelo desempenho do banco. 

A hipótese foi NÃO REJEITADA para os indicadores de desempenho 

(resultado) total geral de pontos, custo operacional e número de agências. 

Não pode ser testada para as demais variáveis de desempenho.  



Teste de Hipóteses 

H021 A adoção das premissas da escola do Design proporciona ao banco  

 um desempenho superior. 

Esta hipótese não pode ser avaliada na medida em que a variável Design 

não explica nenhum dos indicadores de desempenho dos bancos. A 

correlação da variável Design com as variáveis ATIVTOT, INDBAS, INDMOB, 

LIQMED, RENTPL, CUSTOP, INADIMP, NUMAGEN e RIQEMP foi de 

respectivamente, 3,2%; 2,59%; 0,2%; 1,5%; 20,8%; -13,4%; 28%; -16,4%; 2,0% 

e 10,1%. 

 

H022 A adoção das premissas da escola do Planejamento proporciona ao  

 banco um desempenho superior. 

O resultado de R² ajustado indica que a variável Planejamento explica 91% 

da variância de INDIMOB. Os valores de F = 496,154 e α = 0,000 permitem 

NÃO REJEITAR a hipótese. 

  

 



Teste de Hipóteses 

H023 A adoção das premissas da escola do Posicionamento proporciona ao 

 banco um desempenho superior.  

O resultado de R² ajustado indica que a variável Posicionamento explica 

94,9% da variância de RENTPL. Os valores de F = 729,025 e α = 0,000 

permitem NÃO REJEITAR a hipótese.  

 

H024 A adoção das premissas da escola Empreendedora proporciona ao  

 banco um desempenho superior.  

O resultado de R² ajustado indica que a variável Empreendedora explica 

84,3% da variância de CUSTOP. Os valores de F = 183,790 e α = 0,000 levam 

a NÃO REJEIÇÃO da hipótese. 

 



Teste de Hipóteses 

H025 A adoção das premissas da escola Cognitiva proporciona ao banco um

 desempenho superior.  

O resultado de R² ajustado indica que a variável Cognitiva explica 95,7% da 

variância de EFICIENC. Os valores de F = 766,754 e α = 0,000 levam a  NÃO 

REJEIÇÃO da hipótese.  

 

H026 A adoção das premissas da escola do Aprendizado proporciona ao  

 banco um desempenho superior. 

A hipótese não pode ser testada na medida em que a escola do Aprendizado 

não aparece em nenhuma das equações de regressão entre os construtos 

processo de formulação estratégica e desempenho.   



Teste de Hipóteses 

H027 A adoção das premissas da escola do Poder proporciona ao banco um 

 desempenho superior.  

O resultado de R² ajustado indica que a variável Poder explica 96,1% e a 

variável Planejamento explica 91% da variância de INDIMOB. Os valores de F 

= 1213,008 e F = 28,231 e α = 0,000 e α = 0,000 levam a  NÃO REJEIÇÃO da 

hipótese.  

 

H028 A adoção das premissas da escola Cultural proporciona ao banco um  

 desempenho superior. 

Os valores de F e α e o coeficiente negativo da escola Cultural na equação de 

regressão indicam que esta escola influencia negativamente o indicador 

EFICIÊNCIA dos bancos. 

 



Teste de Hipóteses 

H029 A adoção das premissas da escola Ambiental proporciona ao banco um 

 desempenho superior. 

O resultado de R² ajustado indica que a variável Ambiental explica 98% da 

variável ATIVTOT, 98,1% da variância de LIQMED e 98,9% da variância de 

TOTGER. Os valores de F = 2422,404, F = 1807,034 e F = 3112,647 e α = 0,000, 

α = 0,000 e α = 0,000 levam a  NÃO REJEIÇÃO da hipótese.  

  

H030 A adoção das premissas da escola da configuração proporciona ao  

 banco um desempenho superior. 

Os valores encontrados de F = 353,647 e α = 0,000  evidenciam a NÃO -

REJEIÇÃO da hipótese.  

 



Conclusões 

 O processo de desenvolvimento de estratégias em bancos é 

complexo na medida em que se trata de um problema 

multidimensional. 

 Na formulação de suas estratégias os bancos contemplam 

quase que na mesma proporção as dez escolas de formulação 

de estratégias independentemente do controle do capital, do 

segmento de atuação e da nacionalidade do capital. 

 Os executivos dos bancos que atuam no Brasil de um modo 

geral percebem as estratégias dos bancos que dirigem como 

sendo eficazes todavia de fácil imitação pelos concorrentes. 

 



Conclusões 

 A percepção dos executivos sobre o processo de formulação de 

estratégias  é baseado   em 14 modelos teóricos que foram 

chamados de metáforas do pensamento estratégico. 

 Os bancos ao desenvolverem suas estratégias se enquadram 

em três “escolas” concebidas a partir de uma tipologia 

alternativa a apresentada por Mintzberg et al (2000). 

 A adoção das premissas de algumas escolas mais do que 

outras de terminam um melhor desempenho dos bancos. 

 Entre as escolas que influenciam mais favoravelmente o 

desempenho dos bancos estão as escolas Ambiental, do 

Planejamento e do Posicionamento. 



Conclusões 

 A adoção das premissas das escolas Cultural e do Poder 

comprometem o desempenho do banco. 

 A percepção do desempenho por parte dos executivos dos 

bancos é moldada quase que exclusivamente pelas variáveis 

de desempenho total geral de pontos e custo operacional do 

construto desempenho. 

 A adoção das premissas das escolas Empreendedora, 

Ambiental, do Planejamento, de Configuração e de Aprendizado 

favorecem a uma melhor percepção do desempenho do banco 

por parte dos executivos.  

 A adoção das premissas das escolas Cognitiva e do Poder 

desfavorecem a percepção do desempenho do banco por parte 

dos seus executivos. 



Conclusões 

 Os bancos pesquisados podem ser agrupados em quatro 

clusters: Planejadores-Posicionadores, Empreendedores-

Cognitivistas, Planejadores-Ambientalistas e Designers-

Empreendedores em função da ênfase dada as escolas no 

processo de formulação estratégica.  

 Os bancos  podem ser agrupados em otimistas, moderados e 

pessimistas em termos da percepção que os executivos tem do 

desempenho do banco. 

 Existe um relacionamento entre a variável que combina PFI, 

PDO, POVC, PDF e PEE com as variáveis RENTPL, CUSTOP 

e as variáveis que combinam poder, planejamento, 

posicionamento, cultural, ambiental, empreendedora, 

configuração, design e aprendizado. 

 



Conclusões 

 A aplicação da análise fatorial e, consequentemente, a 

identificação de 14 componentes principais permitiram que se 

propusesse um modelo analítico para a compreensão da 

estratégia em bancos a partir de 14 metáforas chamadas de 

metáfora cartesiana, negocial, da transformação, coletiva, da 

adequação, mercadológica, posicional, determinista, da 

liderança, cultural, da oportunidade, do poder, da reinvenção e 

alternativa. 

 Os bancos, ao conceberem suas estratégias, enquadram-se em 

três “escolas”, concebidas a partir de uma tipologia alternativa à 

apresentada por MINTZBERG. A primeira uma combinação das 

escolas de Poder, Planejamento, Posicionamento, Cultural e 

Ambiental. A segunda, Empreendedora, de Configuração, do 

Design e do Aprendizado. A terceira a Cognitiva. 



Conclusões 

 A adoção das premissas de algumas escolas mais do que 

outras determinam um melhor desempenho dos bancos. Entre 

as escolas que influenciam mais favoravelmente o desempenho 

do banco estão a escola Ambiental, Planejamento e 

Posicionamento. Entre as que comprometem o desempenho 

estão a Cultural e  a do Poder. 

 A percepção do desempenho é moldada quase que 

exclusivamente pelas variáveis desempenho total de pontos e 

custo operacional. 



Conclusões 

 Da aplicação da análise de conglomerados concluiu-se que os 

bancos pesquisados agrupam-se em quatro clusters chamados 

de Planejadores-Posicionadores, Empreendedores-

Cognitivistas, Planejadores-Ambientalistas e Designers-

Empreendedores. 



Conclusões 

 O ajuste do Modelo de Equações Estruturais evidenciou o 

relacionamento entre o indicador Índice da Basiléia e as 

variáveis poder, planejamento, posicionamento, cultural, 

ambiental e cognitiva. Entre o indicador Rentabilidade do 

Patrimônio e poder, planejamento, posicionamento, cultural, 

ambiental, empreendedora, configuração, design, aprendizado 

e cognitiva, Evidenciou o relacionamento entre a variável Total 

Geral de Pontos e as variáveis poder, planejamento, 

posicionamento, cultural, ambiental, empreendedora, 

configuração, design, aprendizado e cognitiva. 


