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O objetivo do presente estudo é analisar o processo de formulação das 

estratégias dos bancos que atuam no Brasil, a partir das escolas do 

pensamento estratégico, propostas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 

no livro Strategy safari: a guideed tour through the wilds of strategic 

management, bem como as relações existentes entre a concepção da 

estratégia, a percepção do desempenho dos bancos por parte dos 

executivos e o desempenho medido a partir de indicadores 

consagrados no mercado financeiro.
A partir do desenvolvimento de 

uma survey, com 286 executivos de bancos, foram coletadas 

informações sobre o processo de formulação das estratégias nos 

bancos bem como o desempenho destes é percebido por seus principais 

executivos.
No tratamento e análise dos dados obtidos foi utilizada a 

Análise Fatorial. 
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1. Introdução 

Na América Latina, particularmente no Brasil, assiste-se a um processo de concentração do 

setor bancário, motivada, em primeiro lugar, por uma tendência mundial, que é a busca de 

escala e redução de custos, tanto nas atividades de varejo como nas de banco de investimento 

e em segundo lugar pela crise que se inicia em meados de 2008.  

A outra razão é de ordem local. O mercado brasileiro abriu-se para a concorrência externa, 

atraindo grandes bancos internacionais, ao mesmo tempo em que o Estado se retira e os 

bancos brasileiros se voltam para o mercado externo sobretudo para a América Latina.  

Nesse trabalho, a forma de se conceber estratégias em bancos foi estudada à luz das dez 

principais linhas, “escolas” de pensamentos estratégicos, propostas por MINTZBERG no 

livro Safari de Estratégia (Strategy Safari), publicado originalmente em 1998, que são: escola 

do Design, do Planejamento, de Posicionamento, Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, 

Poder, Cultural, Ambiental e Configuração. No tratamento e análise dos dados foi utilizada a 

Análise Fatorial. 

2. Evolução do conceito de estratégia  

2.1 Estratégia 

Em um sentido mais amplo, estratégia pode ser entendida como a identificação de um 

conjunto de ações que objetivam desenvolver e alinhar as características de uma empresa às 

condições determinadas pelo ambiente, mais precisamente pelo mercado.  

Para ANSOFF, estratégia pode ser definida como:  

Conjunto de linhas de ação que objetivam empreender um relacionamento 

dinâmico à organização; proporcionar os instrumentos para o atendimento 

de novas demandas; identificar as potencialidades a serem exploradas; 

prospecção de recursos; e tomada de consciência, por parte da organização, 

de pontos fracos que possam comprometer os seus objetivos (ANSOFF, 

1981). 

A associação entre estratégia e processo decisório e o papel da empresa no ambiente ficam 

claros para FAHEY (1994) “a estratégia é o meio pelo qual a empresa cria e alavanca a 

mudança no e em torno do mercado.” e acrescenta “estratégia é sinônimo de escolhas.” 

PRAHALAD (1998) propõe uma nova forma de se pensar estratégia ao associá-la à 

criatividade, e acrescenta: “estratégia passa a ser inovação e criatividade: a busca de novos 

padrões de oportunidades e de novos padrões de interação entre clientes, empresas, 

tecnologias e mercados”. 

MINTZBERG (1987:11) analisando os diversos sentidos em que a palavra é empregada na 

literatura propõe definir estratégia por meio do que ele chamou de “cinco Ps da estratégia”. 

Estratégia como um plano, truque (ploy), padrão, posição e perspectiva. 
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Mesmo considerando a dificuldade em se tratando de conceituar estratégia, já que o conceito é 

por natureza complexo CHAFFEE (1985: 89-90) reuniu pontos em comum a respeito da 

natureza da estratégia: a estratégia diz respeito à organização e ao ambiente; a essência da 

estratégia é complexa; a estratégia afeta o bem-estar da organização; a estratégia envolve 

questões de conteúdo e de processo; as estratégias não são puramente deliberadas; as 

estratégias existem em diferentes níveis; a estratégia envolve processos de pensamento. 

2.2 Escolas do pensamento estratégico segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

Uma das propostas mais ilustrativas para se compreender estratégia foi formulada por 

MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL (2000).  

Os autores agruparam os principais trabalhos sobre estratégia em dez correntes de pensamento 

que eles chamaram de “escolas de pensamento sobre formulação de estratégia”. 

Essas escolas são: Escola do Design, Escola do Planejamento, Escola do Posicionamento, 

Escola Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola de Aprendizado, Escola do Poder, Escola 

Cultural, Escola Ambiental e Escola de Configuração. 

Fazem parte da Escola do Design, segundo MINTZBERG et al. (2000), autores como: 

SELZNICK, CHANDLER e ANDREWS, por verem o processo de formulação da estratégia 

como algo deliberado, de responsabilidade do principal executivo da organização e que deve 

ocorrer de maneira simples e informal, resultando na elaboração de estratégias explícitas. A 

sua principal ferramenta é a matriz SWOT, que envolve a avaliação dos pontos fortes, dos 

pontos fracos, das oportunidades e das ameaças da organização. 

A escola do Planejamento, tem como principal expoente ANSOFF, e concebe a formação da 

estratégia como resultado de um planejamento formal a cargo dos planejadores, cabendo ao 

executivo principal aprovar ou rejeitar os planos elaborados. 

A escola do Posicionamento foi assim chamada por ver a estratégia como identificação e 

busca de uma posição sólida, portanto lucrativa, em um setor de atividade, considerando os 

fatores que determinam a concorrência nesse setor.  

Para a escola Empreendedora, a estratégia é um processo deliberado e emergente em que a 

liderança desempenha um papel fundamental no sentido de promover a visão estratégica, 

conjugando intuição, capacidade de avaliação e julgamento, sabedoria, experiência e critério. 

Já a escola Cognitiva encontraria seus fundamentos no campo da psicologia cognitiva e veria 

o processo de formação da estratégia como um processo cognitivo, portanto mental. 

A escola do Poder entende a “estratégia como um processo de negociação”, a escola Cultural 

entende a “estratégia como um processo coletivo”, a Ambiental como “um processo reativo” e 

a escola de Configuração vê a “estratégia como um processo de transformação”. 

MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL (2000:14)   

3. Metodologia da pesquisa 
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Considerando o objetivo do trabalho a metodologia utilizada foi do tipo conclusivo descritiva, 

já que a pesquisa possui um objetivo claro que é o de analisar o processo de formulação das 

estratégias dos bancos que atuam no Brasil.  

3.1 Pesquisa de campo 

Os métodos de levantamento de dados utilizados na pesquisa de campo foram do tipo pessoal, 

postal e eletrônico, ponderando-se a conveniência do respondente.  

No método pessoal os entrevistados, foram procurados no escritório ou outro local de sua 

conveniência. A tarefa do entrevistador foi contatar os entrevistados, fazer as perguntas e 

registrar as respostas ou entregar os questionários para que estes os respondessem. No método 

postal, 5.500 questionários foram enviados a entrevistados pré-selecionados. No método 

eletrônico, os entrevistados receberam o questionário por e-mail.  

3.1.1 Caracterização do universo 

O universo da pesquisa foi formado pelos executivos que compõem a gestão dos bancos 

atuantes no Brasil, segundo dados do BACEN.  

3.1.2 Plano amostral 

A amostra foi formada a partir dos questionários respondidos pelos 286 executivos dos bancos 

que retornaram o instrumento. Estes executivos representam um total de 53 bancos.  

Segundo TABACHNICK e FIDELL (1996: 640): 

Os coeficientes de correlação tendem a ser menos confiáveis quando são 

estimados para amostras pequenas. Portanto, é importante que o tamanho da 

amostra seja suficientemente grande para que as correlações sejam 

estimadas de maneira confiável. O tamanho da amostra é função também da 

magnitude das correlações da população e do número de fatores (tradução 

livre). 

De acordo com COMREY e LEE, citados por TABACHNICK e FIDELL (1996: 640), (...) 

uma amostra com 50 casos é muito pobre, com 100 pobre, com 200 razoável, 300 boa (...) 

(tradução livre). 

Para MALHOTRA, citando BASILEVSKY (2001: 506), é recomendado que o tamanho da 

amostra tenha ao menos quatro a cinco vezes mais observações do que variáveis.  

Outra análise importante para se determinar a adequação da amostra é a significância 

estatística. Cargas fatoriais maiores do que 0,30 são significativas somente para tamanhos de 

amostra superiores a 350; para uma amostra de 100 respondentes, a carga fatorial deve ser de 

pelo menos 0,55 para possuir um grau adequado de significância; para 50 respondentes, a 

carga fatorial deve ser de pelo menos 0,75 (HAIR et al.: 111). 

Considerando os 286 questionários obtidos e as 50 variáveis contempladas na pesquisa de 

campo, obtém-se uma relação questionário/variável da ordem de 5,72, que fica próximo ao 

limite superior sugerido por MALHOTRA e atende minimamente a HAIR et al.  
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As 50 variáveis iniciais posteriormente foram reduzidas para 18 pela reespecificação das 

variáveis que abordam o pensamento estratégico por cada uma das escolas que passaram a ser 

as novas variáveis. Portanto, obteve-se uma relação final de 15,88. 

Na avaliação de COMREY e LEE, citados por TABACHNICK e FIDELL (1996: 640), a 

amostra contemplada no presente trabalho poderia ser considerada entre razoável e boa se 

aproximando muito mais da última classificação. 

O erro amostral para uma população infinita, quando se conhece a dispersão, é dado por: 

                                              e² =   σ² . z²          onde: 

                                                           n 

e – erro amostral, σ – desvio padrão e z- parâmetro z = 1,96 para uma confiança de 95% 

Na presente pesquisa, o maior desvio padrão foi da variável ERCEO de 3,03, portanto, 

analisando-se pela alternativa mais desfavorável, que ocorre com a citada variável, o erro 

amostral é de 0,35 para mais ou para menos. 

Pode-se concluir, portanto, que a amostra coletada é representativa para se compreender o 

processo de formulação da estratégia dos bancos que atuam no Brasil. 

3.1.3. Coleta de dados 

3.1.3.1. Questionário 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário estruturado não disfarçado, 

aplicado aos executivos dos bancos que atuam no Brasil. O questionário possuía cinqüenta 

questões refletindo as premissas das escolas de concepção de estratégias e procuraram 

identificar o alinhamento da formulação de estratégias dos bancos com as escolas do 

pensamento estratégico, segundo MINTZBERG (2000).  

3.1.3.2. Escalonamento e medição 

A técnica de escalonamento utilizada foi não-comparativo, na qual cada um dos objetos de 

estímulo é escalonado independentemente dos demais. A escala de medida utilizada, Figura 

3.1, foi do tipo intervalar. Nela distâncias numericamente iguais representam valores 

equivalentes na característica analisada. 

No presente trabalho, optou-se por desenvolver uma escala de classificação por itens 

resultante de uma combinação da escala Likert com a escala Stapel.  

Essa abordagem encontra respaldo em MALHOTRA quando ele afirma que “é evidente que 

as escalas não comparativas de classificação por itens não precisam ser usadas tais como 

propostas originalmente, podendo tomar muitas formas diferentes” (2001: 258).   

       

  
Discordo                                      Concordo 
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Totalmente                                    Totalmente 

                          1          2         3         4          5             6           7           8            9          10 

        

             

Figura 3.1 – Escala utilizada para a coleta de dados 

A escala foi estruturada com dez categorias em que se optou por um número par de 

categorias, evitando-se, dessa forma, que o entrevistado assumisse posições neutras. A escala 

foi do tipo equilibrada, já que havia cinco alternativas ditas favoráveis (de concordância) e 

cinco alternativas desfavoráveis (de discordância).A escala utilizada foi do tipo forçada, já 

que os respondentes eram obrigados a emitir a sua opinião, percepção, pois não estava 

disponível a alternativa “sem opinião”.  

3.1.4 Análise dos dados 

Os dados foram tratados com uma das técnicas de análise multivariada, a análise fatorial.  

4. Preparação, Tratamento e Análise de Dados 

4.1 Preparação dos dados 

Os dados do construto processo de formulação estratégica foram dados quantitativos 

primários, portanto, coletados com o auxílio do questionário.  

Antes da aplicação de técnicas estatísticas, os dados passaram por uma verificação de 

consistência para que se pudessem identificar eventuais dados fora do padrão, logicamente 

inconsistentes ou que apresentassem valores extremos. 

A partir da verificação de consistência, estruturou-se a matriz de dados, do tipo indivíduos por 

variáveis. A matriz foi construída a partir dos questionários de maneira que as linhas da 

matriz corresponderam aos indivíduos (executivos) e as colunas corresponderam às variáveis 

do questionário. 

A matriz contemplou o construto processo de formulação estratégica e foi do tipo l x c com 

286 linhas representando cada um dos executivos que respondeu ao questionário, 6 colunas 

com dados de identificação do banco a que o executivo pertence e 50 colunas representando 

cada uma das variáveis sobre as quais os executivos foram perguntados representativas das 

escolas do pensamento estratégico, de acordo com MINTZBERG et al. (2000).  

Na matriz de dados, cada questionário foi caracterizado por meio de seis variáveis: número do 

executivo respondente (numero arbitrário, seqüencial atribuído a cada um dos questionários), 

código do banco (número de três dígitos atribuído a cada banco na câmara de compensação), 

sigla do banco, tipo de documento (conglomerado ou instituição independente), tipo de 

controle (público federal, público estadual, privado nacional, privado controle estrangeiro e 

privado participação estrangeira) e controle acionário (país de origem do banco).    

O elemento geral Xij da matriz de dados representou o valor assumido pela variável j para o 

indivíduo i, sendo que: 

       1 < i <  n                      n = número de indivíduos 
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     1 < j < p                       p = número de variáveis 

A cada um dos executivos respondentes se associou um vetor indivíduo que foi representado 

pelos valores assumidos pelas p variáveis para este executivo. O vetor indivíduo para cada 

executivo pode ser observado a seguir: 

(Xi1 ... Xi2 ... Xip) 

O vetor indivíduo representa as coordenadas de um sistema cartesiano na n-ésima dimensão 

definido pelas variáveis. Da mesma forma, pôde-se associar a cada variável um vetor variável 

definidos pelos n valores assumidos por esta variável para o conjunto de indivíduos. 

(X1j ... Xij ...Xnj) 

Para melhorar a relação questionários/variáveis e, assegurar a convergência das análises, as 

variáveis que compõem o constructo processo de formulação da estratégia foram agrupadas 

em 10 variáveis representativas de cada uma das escolas do pensamento estratégico, segundo 

MINTZBERG et al. 

Essa técnica recebe o nome de reespecificação de variáveis. Envolve a transformação de 

dados objetivando criar novas variáveis ou alterar as variáveis existentes. “A finalidade da 

reespecificação é criar variáveis que sejam consistentes com os objetivos do estudo”. 

(MALHOTRA, 2000: 385). Por meio da reespecificação, as cinqüenta variáveis que 

descreviam o processo de formulação das estratégias foram agregadas em 10 variáveis 

representando cada uma das escolas do pensamento estratégico.  

4.2 Análise dos dados 

4.2.1. Análise de confiabilidade 

A análise da confiabilidade da escala utilizada apresentou o seguinte resultado: 

Tabela 4.1 – Resultado da análise de confiabilidade 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    286,0                N of Items = 58 

 

Alpha =    ,9135 

 

Com a obtenção do alfa de Crombach geral de 0,9135 ou 91,35% pode-se concluir que a 

escala utilizada é confiável, ou seja, produz resultados consistentes. O resultado obtido é 

satisfatório, já que segundo a literatura consultada o limite mínimo de aceitabilidade deve 

estar entre 0,60 e 0,70. (HAIR et al, 1998: 88; MALHOTRA, 2001: 265). 

 

4.2.2. Análise fatorial 
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Para que a análise fatorial seja adequada, no entanto, as variáveis analisadas devem ser como 

discutido anteriormente, correlacionadas. Para verificar o atendimento dessa condição, 

aplicou-se aos dados coletados o teste de esfericidade de Bartlett e a medida de adequacidade 

da amostra de KMO. 

Inicialmente, analisou-se a matriz de correlação entre as 58 variáveis do questionário a partir 

da matriz de dados bancos por variáveis, observando-se que a hipótese nula, de que a matriz 

de correlação da população seja uma matriz identidade, é rejeitada pelo teste de esfericidade 

de Bartlett, conforme se pode observar na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para das variáveis  

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 1.653 graus de liberdade, 

significativa ao nível de 0,0000. O valor da estatística KMO (0,870) também é elevado: > 0,5. 

Dessa forma, a análise fatorial é considerada uma técnica adequada para analisar a matriz de 

correlação entre as 58 variáveis do questionário a partir da matriz de dados. 

Em seguida, a análise fatorial foi aplicada as 50 variáveis do questionário, relativas ao 

processo de formulação estratégica, a partir da matriz de dados executivos por variáveis. 

Observa-se que a hipótese nula, de que a matriz de correlação da população seja uma matriz 

identidade, é rejeitada pelo teste de esfericidade de Bartlett conforme, se pode observar na 

Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para as variáveis  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

 

Bartlett’s Test of                 Approx. Chi-Square 

Sphericity                           df 

                                           Sig 

 

0,855 

 

5114,678 

1225 

0,000 

 

A estatística qui-quadrado aproximada é 5114,678, com 1.225 graus de liberdade, 

significativa ao nível de 0,0000. O valor da estatística KMO (0,855) também é elevado: > 0,5. 

Dessa forma, a análise fatorial é considerada uma técnica adequada para analisar a matriz de 

correlação entre as 50 variáveis do questionário, relativas ao processo de formulação 

estratégica, a partir da matriz de dados executivos por variáveis. 

Tabela 4.4 – Total da variância explicada - extração das componentes principais 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Square Loadings 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

10,049 

4,484 

2,123 

1,710 

1,646 

1,547 

1,394 

1,311 

1,226 

1,165 

1,156 

1,102 

1,057 

1,015 

20,097 

8,968 

4,246 

3,419 

3,292 

3,093 

2,788 

2,622 

2,453 

2,330 

2,311 

2,205 

2,114 

2,030 

20,097 

29,065 

33,311 

36,730 

40,023 

43,116 

45,904 

48,526 

50,979 

53,308 

55,620 

57,825 

59,938 

61,969 

10,049 

4,484 

2,123 

1,710 

1,646 

1,547 

1,394 

1,311 

1,226 

1,165 

1,156 

1,102 

1,057 

1,015 

20,097 

8,968 

4,246 

3,419 

3,292 

3,093 

2,788 

2,622 

2,453 

2,330 

2,311 

2,205 

2,114 

2,030 

 

20,097 

29,065 

33,311 

36,730 

40,023 

43,116 

45,904 

48,526 

50,979 

53,308 

55,620 

57,825 

59,938 

61,969 

 
 

Com base na análise fatorial, foram extraídos 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. 

A rotação dos fatores foi feita com o método Varimax, já que a rotação simplifica a 

interpretação dos resultados.  

O estudo da carga dos fatores oriundos da análise fatorial sugere que as cinqüenta variáveis do 

processo de formulação estratégica podem ser agrupadas em catorze componentes principais: 

1) As variáveis estratégia como processo racional, consciente e controlado (0,807); estratégia 

como uma seqüência elaborada e formal de etapas (0,723); estratégia desdobrada em 

orçamentos e metas (0,711); estratégia dividida em subestratégias e programas (0,669); 

estratégia como adequação entre os elementos da matriz SWOT (0,596); estratégia como 

análise da estrutura do setor (0,583); estratégia como responsabilidade dos planejadores 

(0,572); estratégia como separação entre formulação e implementação (0,565); estratégia 

como vantagem competitiva baseada em valores (0,465) e estratégia como um processo 

informal e semiconsciente (0,442).  

2) As variáveis estratégias como informações coletadas, analisadas e interpretadas (0,718); 

estratégia como interação, persuasão e barganha (0,706); estratégia como processo de 

influência e negociação (0,699); estratégia como perspectiva (0,625); estratégias difíceis 

de serem realizadas e alteradas (0,503); estratégia como um processo de tentativa, erro e 

acerto (0,443) e estratégia como responsabilidade do CEO (0,423). 

3) As variáveis estratégia o líder promovendo visão e controlando a implementação (0,667); 

estratégia como conceitual ou planejamento, análise ou visão (0,577); estratégia como 

estabilidade ou transformação revolucionária (0,468); estratégia como transformação 

radical (0,424); estratégia como aprendizado organizacional (0,412); estratégia como 

readaptação ao ambiente em mudança (0,407) e estratégia como processo criativo (0,361). 

4) As variáveis estratégia como interação social (0,708); estratégia como intenção estratégica 

compartilhada (0,598); estratégia baseada em intenções coletivas (0,567) e estratégia 

como processo coletivo enraizado na cultura (0,491). 
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5) As variáveis estratégia como perspectiva na mente do líder (0,575); estratégia como 

resultados satisfatórios (0,553); estratégia como redes e alianças (0,498); e estratégia sob 

medida (0,393). 

6) As variáveis estratégia como resposta às forças ambientais (0,683); estratégia como 

processo dirigido pelo mercado (0,616) e estratégia como determinante da estrutura 

(0,342). 

7) As variáveis estratégia tendo a liderança como um elemento passivo para ler o ambiente 

(0,742) e estratégia como posição única e geradora de valor no segmento (0,525). 

8) As variáveis estratégia como um processo implícito, mental e intuitivo (0,740) e estratégia 

tendo o ambiente como ator central (0,592). 

9) As variáveis estratégia como liderança fomentando o aprendizado (0,803); estratégia 

originada em comportamentos e atitudes (0,504); estratégia maleável, deliberada e 

emergente (0,387) e estratégia como liderança personalizada (0,322). 

10)  As variáveis estratégia baseada na cultura (0,667) e estratégia baseada nas mudanças, 

concorrência e clientes (0,643), sugerindo uma décima abordagem. 

11) As variáveis estratégia como oportunidade pelas mudanças ambientais (0,694) e estratégia 

como evitação do meio termo (0,620). 

12) A variável estratégia moldada por poder e política (0,683).  

13) A variável estratégia como capacidade de reinventar a organização (0,667), sugerindo uma 

décima terceira abordagem. 

14) A variável estratégia como suposições da direção (0,762). 

A presente análise sugere uma tipologia alternativa à apresentada por MINTZBERG et al, já 

que as diferentes abordagens com relação à forma de se entender, conceber e implementar 

estratégia em bancos, resultante da analise fatorial, foram agrupadas em 14 perspectivas, 

conforme Figura 4.1.   

Figura 4.1 – Perspectivas do pensamento estratégico em bancos 

Perspectiva Visão da Estratégia 

Cartesiana A estratégia é um processo racional, consciente e 

controlado, de responsabilidade de uma equipe de 

planejadores, elaborada por intermédio de uma 

seqüência formal de etapas, dividida em subestratégias 

e programas e posteriormente desdobrada em 

orçamentos e metas. A estrutura do setor é analisada e 

são identificadas ameaças e oportunidades, pontos 

fortes e fracos. 

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 
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de ser implementada e alterada.  

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. 

Coletiva A estratégia é um processo coletivo, enraizado na 

cultura organizacional baseado em intenções coletivas 

compartilhadas. 

Adequação  A estratégia é um processo que ocorre na mente do 

líder, de conquista de resultados satisfatórios por 

intermédio de redes e alianças. 

Mercadológica A estratégia é um processo dirigido pelo mercado de 

resposta às forças ambientais que determina a estrutura 

da organização.  

Posicional A estratégia é uma posição única e geradora de valor 

no segmento em que o papel da liderança é ler o 

ambiente. 

Determinista A estratégia é um processo implícito, mental e intuitivo 

cujo ator central é o ambiente. 

Liderança A estratégia é um processo maleável, deliberado e 

emergente de aprendizado fomentado pelo líder por 

intermédio de uma liderança personalizada. 

Cultural A estratégia é um processo cultural fundamentado nas 

mudanças ambientais, concorrência e expectativas dos 

clientes. 

Oportunidade A estratégia é um processo de evitação do meio termo 

que emana das oportunidades que decorrem das 

mudanças ambientais. 

 

Poder A estratégia é um processo político fundamentado nas 

questões de poder. 

Reinvenção A estratégia está associada à capacidade de inventar e 

reinventar a organização a todo momento.  

Alternativa A estratégia é um processo de concepção de 

alternativas (suposições) que emana da direção. 

 

As perspectivas evidenciam como os executivos e, conseqüentemente, os bancos percebem a 

forma pela qual as estratégias são formuladas. 

É importante salientar que as perspectivas aqui propostas foram concebidas e, portanto, se 

aplicam, ao universo dos bancos que atuam no Brasil e evidenciam os esquemas que são 

inerentes à forma pela qual os bancos formulam estratégias. 

A análise fatorial foi uma vez mais aplicada a partir da reespecificação de variáveis, processo 

pelo qual as 50 variáveis do sistema de formulação estratégica foram agrupadas em 10 

variáveis representando o pensamento estratégico, segundo MINTZBERG et al. (2000). 

Tabela 4.5 – Teste de esfericidade de Bartlett e KMO para as variáveis reespecificadas 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

 

Bartlett’s Test of                 Approx. Chi-Square 

Sphericity                           df 

 

0,803 

 

249,187 

45 
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                                           Sig 0,000 

 

A estatística qui-quadrado aproximada é de 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). 

Dessa forma, a análise fatorial é uma técnica adequada para analisar a matriz de correlação 

entre as 10 variáveis resultantes da reespecificação das variáveis originais. 

Testada a conveniência da análise fatorial para as variáveis do construto processo de 

formulação estratégica, realizou-se a análise pelo método das componentes principais. 

A análise de componentes principais foi realizada, já que a preocupação é determinar o 

número mínimo de fatores que respondessem pela máxima variância nos dados.  

A determinação do número de fatores foi realizada com base na percentagem da variância. 

Nesse caso, os fatores extraídos devem responder por, no mínimo, 60% da variância. 

O resultado da análise fatorial pode ser observado na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Total da variância explicada - extração das componentes principais 

 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Square Loadings 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

4.768 

1.374 

1.046 

.825 

.479 

.403 

.357 

.312 

.267 

.169 

47.683 

13.739 

10.462 

8.254 

4.792 

4.030 

3.571 

3.118 

2.666 

1.685 

47.683 

61.422 

71.884 

80.138 

84.930 

88.960 

92.531 

95.649 

98.315 

100.000 

 

4.768 

1.374 

1.046 

47.683 

13.739 

10.462 

47.683 

61.422 

71.884 

 

 

Com base na análise, foram extraídos 3 componentes principais que representam 71,88% da 

variância, superior, portanto, aos 60% recomendados. 

A rotação dos fatores foi feita com o método processo Varimax, já que a rotação simplifica a 

interpretação dos resultados, que podem ser observados na Tabela 4.7 

Tabela 4.7 – Matriz rotada dos fatores 

 
Component 

1 2 3 

PODER 

PLANEJAM 

POSICION 

CULTURAL 

AMBIENTA 

EMPREEND 

CONFIGUR 

DESIGN 

APRENDIZ 

COGNITIV 

.787 

.776 

.752 

.673 

.596 

 

.327 

.310 

.294 

.202 

 

.338 

.249 

.446 

.388 

.835 

.726 

.703 

.554 

.304 

-.280 

.206 

.274 

.351 

.428 

 

 

.527 

.885 
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Analisando-se a matriz rotada, pode-se notar que o fator 1 tem elevados coeficientes para as 

variáveis poder, planejamento, posicionamento, cultural e ambiental. O fator 2 relaciona-se 

consideravelmente com as variáveis empreendedora, configuração, design e aprendizado. Já o 

fator 3 relaciona-se fortemente com a variável cognitiva. 

Com base na análise fatorial, foi possível reduzir as 10 variáveis do construto processo de 

formulação estratégica em três componentes principais, determinando-se assim os escores 

fatoriais para cada um dos bancos estudados. No caso do construto processo de formulação 

estratégica, os escores fatoriais foram chamados de fac 1_1, fac 2_1 e fac 3_1.  

O estudo da carga dos fatores oriundos da análise fatorial sugere que as dez variáveis 

analisadas podem ser agrupadas em três componentes principais: 

1. As escolas de Poder, Planejamento, Posicionamento, Cultural e Ambiental possuem pesos 

elevados (0,787; 0,776; 0,752; 0,673 e 0,596, respectivamente). Isso significa que essa 

componente principal pode ser analisada a partir das características comuns entre essas 

escolas. 

2. As escolas Empreendedora, de Configuração, do Design e do Aprendizado apresentam 

pesos elevados (0,835; 0,726; 0,703 e 0,554, respectivamente) na componente 2, 

sugerindo que os aspectos comuns entre estas quatro escolas podem propiciar o 

entendimento do fator. 

3. A escola Cognitiva, com peso 0,885, ficou isolada na componente 3.  

5. Conclusão 

A aplicação da análise fatorial e, a identificação de 14 componentes principais permitiram que 

se propusesse um modelo analítico para a compreensão do processo de formulação de 

estratégias em bancos a partir de 14 perspectivas. Cada uma delas contempla uma forma 

particular de entender e implementar a estratégia.   

A partir da análise fatorial, foi possível concluir ainda que os bancos, ao desenvolverem suas 

estratégias, enquadram-se em três “escolas”, concebidas a partir de uma tipologia alternativa à 

apresentada por MINTZBERG et al. (2000). A primeira delas, uma combinação das escolas 

de Poder, Planejamento, Posicionamento, Cultural e Ambiental. A segunda, uma combinação 

de Empreendedora, de Configuração, do Design e do Aprendizado. A terceira, Cognitiva de 

maneira análoga à proposta por MINTZBERG.  
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