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A verdadeira medida de um homem não é como ele 

se comporta em momentos de conforto e 

conveniência, mas como ele se mantém em 

tempos de controvérsia e desafio. 

Martin Luther King 
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RESUMO 

 

As mudanças na economia nacional tiveram reflexos no setor bancário. A 

concorrência aumenta a cada dia e os produtos e serviços oferecidos são cada vez 

mais semelhantes. As instituições financeiras necessitam crescer e aumentar seu 

spread para manterem-se competitivas no mercado e atenderem as demandas de 

seus acionistas. Um dos responsáveis pelos excelentes lucros que os bancos vêm 

apresentando é a carteira de crédito direto ao consumidor. As tendências apontam 

para  o crescimento destas operações dada a rentabilidade que proporcionam.   

Este trabalho busca identificar as causas do baixo incremento do crédito 

direto ao consumidor na Agência do Banco do Brasil de Nova Prata – RS. O 

crescimento das operações de crédito pessoa física é fator indispensável para 

elevação do nível da agência e para o crescimento no praça. Diante dos resultados 

da pesquisa aplicada utilizando o método survey, busca-se quantificar e estabelecer 

as causas apontadas pelos funcionários e pelo clientes propondo alternativas para 

seu incremento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças na política monetária do país e o próprio avanço das transações 

comerciais levou a modificações no sistema financeiro nacional. O tradicional 

modelo bancário composto basicamente por operações de depósitos e descontos, 

do início do século XX deu lugar, a partir de 1964, com a criação do Conselho 

Monetário Nacional e em 1965, do Banco Central do Brasil, ao atual modelo. 

O Plano Real, a globalização e a abertura da economia brasileira, seguida da 

adesão ao Acordo de Basiléia, reduziu a quantidade de bancos integrantes do 

sistema financeiro brasileiro, acirrando a concorrência e a busca por resultados. 

Com o controle da inflação e o fim do lucro oriundo do floating sobre os 

recursos depositados pelos correntistas, as instituições financeiras, a partir da 

década de 90 necessitaram reformular suas estratégias, reestruturar-se, valendo-se 

da tecnologia e inovação de produtos e serviços com vistas a manterem-se 

competitivas e garantirem seus resultados.  

Como alternativa a redução da taxa de juros e por consequência do spread 

bancário, as instituições financeiras tem envidado esforços no sentido de  ampliar 

sua carteira de crédito pessoa física, em razão de ser o resultado deste segmento 

um dos principais responsáveis pelos excelentes resultados dos bancos públicos e 

privados nos últimos semestres. A facilidade de contratação e as várias modalidades 

estimulam o consumo e a antecipação  de desejos por parte das pessoas, além de, 

no caso do microcrédito, contribuir para política de expansão de crédito à população 

de baixa renda do governo federal. 

 O resultado do Banco do Brasil do primeiro semestre de 2006 aponta um 

crescimento de 33% no Crédito Direto ao Consumidor (CDC) em relação a 

junho/2005, no entanto, este mesmo crescimento não é verificado de forma 

homogênea em todas as suas agências. No mesmo período, a agência Nova Prata 

cresceu apenas 26,26%, não conseguindo atingir as metas estabelecidas e sendo 

um dos piores desempenhos da Gerência Regional de Varejo (Gerev) Caxias do Sul 

dentre as agência do mesmo nível, mesmo com as linhas de crédito e as taxas de 

juros oferecidas sendo atrativas.  
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Dados de abril do corrente ano, divulgados pela Diretoria de Varejo do Banco 

do Brasil, divulgam a expansão da participação da instituição no mercado de crédito 

pessoa física para 11,2%. 

Diante deste quadro, buscaremos com  este estudo apurar as causas da 

sensível diferença de consumo de Crédito Direto ao Consumidor – CDC da agência 

do Banco do Brasil, de Nova Prata, estado do Rio Grande do Sul comparativamente 

ao desempenho de outras agências de mesmo porte, verificando o grau de 

conhecimento dos clientes das modalidades de crédito pessoal do BB, seu interesse 

dos pelas linhas, hábitos de consumo de operações da espécie, as razões que os 

impedem os de contratarem operações com o BB, propondo eventuais melhorias 

que  poderiam ser implementadas no produto e no processo de contratação, bem 

como nos hábitos, atitudes e postura dos funcionários na agência objeto de nosso 

estudo. 

O tema crédito direto ao consumidor mostra-se oportuno uma vez que o 

Banco do Brasil vem buscando expandir sua carteira de crédito pessoa física como 

ferramenta de rentabilização de clientes, em razão dos excelentes resultados 

proporcionados e diante de uma onda crescente de concessão e acesso ao crédito 

com taxa e prazos diferenciados a exemplo do empréstimo Consignação em Folha, 

o Microcrédito e financiamentos de veículos e outros bens. A agência em estudo não 

vem conseguindo participar plenamente desta estratégia na medida em que seu 

desempenho no produto está aquém da média geral apurada. A solução deste 

problema é imprescindível para a agência mantenha-se no ambiente competitivo, 

fortalecendo sua participação no mercado local, mantendo e ampliando sua base de 

clientes, melhorando seus resultados e cumprindo com os objetivos que lhe foram 

traçados.   

 Nossa pesquisa será de cunho quantitativo, com nuances qualitativas, e 

buscará coletar dados junto a uma amostra de clientes da agência e aos seus 

funcionários, buscando identificar as causas da dificuldade de comercialização do 

produto CDC. A pesquisa quantitativa mostra-se adequada na medida em que busca 

transformar em números opiniões e informações de maneira a facilitar sua análise e 

desvendar um cenário. Esta quantificação requer a utilização de técnicas 

padronizadas de levantamento de dados e do uso da estatística. No nosso caso 

utilizaremos o survey como recurso. Através das respostas da população escolhida,  
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50 clientes e os 18 funcionários da agência, buscaremos estabelecer relações entre 

as variáveis e o problema.            

 Este trabalho está dividido em 5 (cinco) capítulos, inclíndo esta introdução. No 

segundo capítulo, buscaremos efetuar uma contextualização geral do tema  com o 

conceito de crédito e sistema financeiro, reportando-nos posteriormente a política de 

crédito, concessão de crédito e risco, análise dos C’s do crédito, taxas de juros e 

spread, linhas e modalidades disponíveis, dados sobre crédito direto ao consumidor 

e sobre o perfil da praça, numa análise relacionada as 5 forças de Porter, bem como 

as teorias que influenciam o comportamento do consumidor. No terceiro capítulo, 

expomos a metodologia empregada na apuração do problema, seguida no capitulo 

quatro pela apresentação dos resultados. E, por fim, no último capítulo tecemos 

nossas contribuições e conclusões relativas as possíveis causas e alternativas para 

solução do problema. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1.  CRÉDITO E O SISTEMA FINANCEIRO 

 

Como conceito geral, poderíamos dizer que crédito é “todo ato de cessão 

temporária de parte do patrimônio a um terceiro com a expectativa de que está 

parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido o tempo estipulado” 

(Schrickel, 2000, p. 25). 

Segundo Paiva (1997, p. 03), “a palavra crédito deriva do latim credere, que 

significa acreditar, confiar, ou seja: acreditamos, confiamos nos compromissos de 

alguém para conosco”. 

Para Santos (2003, p. 15), ”[...] em finanças crédito é definido como a 

modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realização de transações 

comerciais entre empresas e seus clientes”.    

Já para Berni (1999, p.17, 19), “crédito, na essência, é mais do que conceder 

empréstimos, medindo-se a capacidade de solvência de um tomador [...] além do 

bom senso, a concessão de créditos exige preparo técnico, análise setorial, regional, 

conhecimento dos diversos mercados e do modus operandi de cada um.” 

Paiva (1997, p. 5), complementa a conceituação de Berni dizendo que, “a 

função financeira de crédito é a administração de ativos com a disposição de 

assumir riscos, visando obter o melhor resultado possível”. 

Em síntese, crédito na esfera bancária define as diversas formas pelas quais 

as instituições financeiras realizam a sua função primordial de intermediadores 

financeiros, servindo como pontes entre poupadores e tomadores, tomando de uns e 

emprestando a outros, por um tempo determinado.    

A necessidade de crédito, de empréstimos, se justifica na medida em que a 

poupança não faz parte da cultura do povo brasileiro. As pessoas procuram 

antecipar suas necessidades e desejos através do crediário ou realizando operações 

de crédito para isso.  

Neste sentido, Assaf Neto e Silva (1997) afirmam que é baixo o volume de  

poupadores no país. Para aquisição de produtos duráveis, que normalmente exigem 
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um volume de recursos superior à renda do consumidor, seriam necessários vários 

períodos de poupança.  

Sobre o assunto, conforme Silva (1997, p. 68): 

 

O crédito, sem dúvida, cumpre importante papel econômico e social, a 

saber: possibilita às empresas aumentarem seu nível de atividade; estimula 

o consumo influenciando na demanda; ajuda as pessoas a obterem 

moradia, bens  e até alimentos; e facilita a execução de projetos para os 

quais as empresas não disponham de recursos próprios suficientes. A tudo 

isso, entretanto, deve-se acrescentar que o crédito pode tornar empresas ou 

pessoas físicas altamente endividadas, assim como pode ser forte 

componente de um processo inflacionário. 

 

Conforme Assaf Neto (1999, p.58): 

 

Conceder crédito está na própria essência do Sistema Financeiro. Sistema 

Financeiro é o conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros 

que visam, em última análise, transferir recursos dos agentes econômicos 

(pessoas, empresas, governo) superavitários para os deficitátios. Dessa 

maneira, passa a circular na economia, além do dinheiro em depósito no 

banco comercial, o montante do empréstimo concedido, criando moeda.  

 

          

 Fortuna, no mesmo sentido, (2005, p. 16) conceitua o Sistema Finaceiro 

como: 

 

Um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma, ao trabalho de 

propiciar condições satisfatórias para manutenção de um fluxo de resursos 

entre poupadores e investidores. O mercado financeiro, onde se processam 

estas transações, permite que um agente econômico qualquer (um indivíduo 

ou empresa), sem perspectivas de alplicação em algum empreendimento 

próprio, da poupança que é capaz de gerar (denominado como um agente 

econômico superavitário), seja colocado em contato com outro, cujas 

perpesctivas de investimento superam as respectivas disponibilidades de 

poupança (denominado como um agente econômico deficitário). 
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2.2. POLÍTICAS DE CRÉDITO  

 

A política de crédito de uma instituição financeira orienta a decisão de crédito 

levando em consideração os objetivos desejados e estabelecidos pela empresa. 

Elas são elaboradas pela alta administração e determinam os padrões, a seleção, as 

condições para concessão de crédito. Poderíamos dizer que elas são os primeiros 

normativos a serem observados nos processos de concessão de crédito.  

Segundo Jucius e Schlender (1993, p. 103), “as políticas proporcionam 

orientação uniforme e consistente nos casos de problemas, questões ou situações 

que se repetem freqüentemente”. 

Para Silva (1988, p. 40), a política de crédito é: 

 

[...] um guia para a decisão de crédito, porém não é a decisão, rege a 

concessão de crédito, porém não concede o crédito; orienta a concessão de 

crédito para o objetivo desejado, mas não é o objetivo em si. 

 

As políticas de crédito possuem seu ciclo. De acordo com o cenário 

macroeconômico e as condições internas da empresa, e ainda, a filosofia e padrões 

da instituição, por vezes são conservadoras, outras agressivas.  

Para Silva (1988, p. 41): 

 

 A política de um banco comercial compreende o estabelecimento de taxa de 

juros, prazos, garantias e nível de risco relacionados a cada tipo de operação. 

Outro fator relevante, na política de crédito de um banco comercial é a política 

econômica do governo, que, através do banco Central do Brasil, implementa 

suas diretrizes que vão desde o controle dos meios de pagamento até a 

fixação de linhas de crédito sibsidiadas com vistas ao incentivo às 

exportações, à agricultura ou mesmo a  pequena e média empresa. 

 

A missão do Banco do Brasil é: 

“Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às 

expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários 

e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País.” 



15  

Esta missão busca refletir a razão de ser da empresa, qual o seu fim e o que 

a empresa faz. E assim como a missão, as políticas de crédito também estão 

relacionadas aos objetivos da empresa. 

Conforme o Livro de Instruções Codificadas (LIC 152), as políticas que 

norteiam o processo de crédito do Banco do Brasil visam assegurar uniformidade 

nas decisões, aperfeiçoar a administração do risco de crédito, garantir a integridade 

dos ativos de crédito e níveis adequados de risco e elevar os padrões de qualidade 

e o resultado do Conglomerado.  

Alguns aspectos das políticas de crédito do Banco do Brasil possuem grande 

relevância e demonstram a seriedade com que a instituição rege sua atividade fim. 

Algumas política de crédito merecem destaque: 

• O banco opera em conformidade com as leis e com as determinações do 

banco Central. A gestão do crédito deve garantir o cumprimento de 

determinações legais, exigências de supervisão bancária, normas, 

procedimentos e controles internos e externos; 

• A função risco de crédito é segregada da função negócio; 

• Busca-se negócios pelo seu potencial de geração de resultados sob  a forma 

de lucros e participação no mercado e, para a sociedade, sob a forma de 

inclusão social, geração de trabalho e renda e respeito ao meio ambiente; 

• São contemplados, na criação, desenvolvimento e ajuste de produtos e 

serviços, tendências de mercado, necessidades e expectativas dos clientes, 

posicionamento institucional, avaliação econômico-financeira, avaliação dos 

impactos sociais e ambientais, logística de distribuição, riscos e inserção na 

programação orçamentária; 

• Observa-se, na formação e no ajuste de preços, as variáveis específicas para 

produtos e serviços, as leis e regulamentos, a conjuntura econômica nacional 

e internacional, as práticas da concorrência, a sensibilidade do público-alvo e 

os benefícios que asseguram a adequada percepção do valor de nossa 

oferta". 

• São poderadas, na diferenciação de taxas de operações ativas com clientes-

alvo, o risco de crédito envolvido, o retorno do negócio e o nível de 

relacionamento com o cliente. 
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A definição das políticas deriva de qual se deseja ser o perfil de riscos da 

companhia. (Caouette; Altman; Narayanan, 1999). 

 

 

2.3. CONCESSÃO DE CRÉDITO E RISCO 

 

 Silva (1988, p. 23), define a concessão de crédito por instituições financeiras 

como o ato de: 

 

[...} emprestar dinheiro, isto é, colocar à disposição do cliente determinado 

valor monetário em determinado momento, mediante promessa de 

pagamento futuro, tendo como retribuição por essa prestação de serviço 

determinada taxa de juros, cujo recebimento poderá ser antecipado, 

periódico, ou mesmo ao final do período, juntamente com o principal 

emprestado. 

 

Nas instituições financeiras, os créditos devem ser concedidos de maneira 

que sua carteira seja boa, gerando retorno. No entanto, entre o momento do 

empréstimo até o de seu pagamento, podem ocorrer muitas situações que podem 

interferir no seu retorno, parte delas controláveis e previsíveis, as quais 

denominamos risco e outras consideradas imprevisíveis e, portanto, denominadas 

de incertezas.  

Neste sentido, Silva (1988, p. 34) denomina risco: 

 

[...] quando o tomador de decisões pode basear-se em probabilidades 

objetivas para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se 

baseia em dados históricos e, portanto, a decisão é tomada a partir de 

estimativas julgadas aceitáveis pelo tomador de decisões. 

 

Risco de Crédito, para Silva (1988, p. 34) diz respeito aos “diversos fatores 

que poderão contribuir para que aquele que concedeu o crédito não receba do 

devedor o pagamento na época acordada”. 
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Segundo Santos (2003, p. 72), toda vez que uma instituição financeira “[...] 

vende um crédito está automaticamente comprando um risco com todos os efeitos 

bons e ruins que a transação envolve“. 

No mercado financeiro não correr risco significa não conceder empréstimos e 

financiamentos e muitas vezes perder oportunidades de bons retornos sacrificando o 

lucro.  

Neste sentido, Schrickel (2000, p. 44), diz que “[...] a missão de uma 

instituição financeira é a de financiar iniciativas produtivas auferindo um retorno 

compatível com os risco envolvidos nos empréstimos”. 

As percepções do Banco e do cliente com relação à concessão do crédito são 

opostas. Sob o ponto de vista do cliente, o banco deveria lhe emprestar o máximo 

possível, com um mínimo de burocracia e informação e com as menores taxas de 

juros. Já sob o ponto de vista da instituição financeira e seus setores de análise de 

crédito, para conceder crédito a que se valer do maior número de informações, 

concedendo os limites de acordo com a exposição ao risco e cobrando o máximo 

possível para garantir seu spread. 

Segundo Silva (1988, p. 29): 

 

Para fins de concessão de crédito, vender a prazo (ou emprestar dinheiro) e 

não receber representa um “passaporte” para a falência. Isso não quer dizer 

que devamos esquecer as diversas responsabilidades sociais da empresa. 

Sabemos ainda, que para manter suas atividades a empresa deve apresentar 

liquidez suficiente para cobrir obrigações, uma vez que não o fazendo teria 

sua reputação prejudicada ou mesmo chegaria a falência. À medida que uma 

empresa se preocupa excessivamente com sua liquidez, poderá deixar de 

aproveitar oportunidades que poderiam elevar sua rentabilidade; se se 

preocupar apenas com rentabilidade, poderá prejudicar sua liquidez. 

Evidentemente, sua direção irá procurar a relação liquidez e rentabilidade que 

lhe seja possível e que seja compatível com sua política financeira. 

 

A relação risco e retorno em uma instituição financeira é inerente a seu fim de 

conceder crédito. A política de crédito, a consistência de informações que possui 

com relação a seus clientes, a eficiência do sistema de análise de crédito que utiliza 

e a forma como irá gerenciar esta carteira serão fatores determinantes dos níveis de 

inadimplência a que estará sujeita. 
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De acordo com Silva (1988, p. 30): 

 

 A eficiência da instituição financeira na aplicação de seus empréstimos e 

financiamentos, através de seus critérios de seleção de clientes e de 

avaliação dos respectivos riscos, é que determinará seu volume de 

incobráveis, afetando a solidez e a rentabilidade da instituição. 

 

 Com relação a concessão de crédito, Assaf Neto e Silva (1997, p.97) fazem 

uma crítica: 

 

[...] num mercado de capitais eficiente não deveria existir a figura da 

concessão de crédito. Caso um comprador precisasse de recursos para 

adquirir um produto, este financiamento poderia ser obtido em qualquer 

instituição financeira, a determinada taxa de juros . 

  

 Este pensamento sob a ótica social seria perfeito, porém inaplicável sob ponto 

de vista racional e capitalista . 

 

 

2.4. OS  "C´S" DO CRÉDITO 

 

 A concessão do crédito em instituições financeira sempre é precedida por 

uma análise do cliente e sua situação financeira. Existem vários métodos de análise. 

Generalistas ou especialistas, todos buscam na essência verificar as condições dos 

clientes com relação aos princípios norteadores dos C’s do crédito. Neste estudo 

serão abordados: caráter, capacidade, capital, condições e colateral. 

 

2.4.1. Caráter 

 

O Caráter, segundo Berni (1999, p.103), é a “forma de agir e reagir da 

empresa diante de situações adversas; seriedade e esforços empreendidos diante 

de crises”.  

É o fator que determina o "querer" pagar. Segundo Schrickel (2000, p.48-49)  
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Este é o ”C” de crédito mais importante, tendo em vista que independente do 

montante emprestado, este se refere à capacidade que o tomador tem em 

repagar o empréstimo. 

Para se ter uma boa noção do caráter do tomador é analisar o cenário em 

que atua, como também a conjuntura econômica, sempre vislumbrando 

possíveis riscos para o repagamento da dívida. 

 

O bom histórico de um cliente por si só não garante o recebimento do crédito 

concedido, mas pode demonstrar suas atitudes, especialmente no momentos de 

crise. 

 

2.4.2. Capacidade 

 

A Capacidade se refere à habilidade de pagar, a capacidade de gerar riqueza, 

gerir sua carreira e saldar seus compromissos.  

”Capacidade e caráter se confundem em certos aspectos. Com o processo de 

industrialização o sistema econômico ficou mais complexo” (Schrickel, 2000, p. 50). 

Para Gitman (1997, p.696), “capacidade é o potencial do cliente para quitar o 

crédito solicitado. Análises dos demonstrativos financeiros, com ênfase especial nos 

índices de liquidez e de endividamento, são geralmente utilizadas para avaliar a 

capacidade do solicitante de crédito”.  

As principais informações a serem verificadas com relação à capacidade 

versam sobre a habilidade/competência de seus administradores, tempo de 

operação da empresa, o modo como se relaciona com seus stakeholders e 

shareholders e finalmente seus dados contábeis. 

 

2.4.3. Capital 

 

Capital se refere a transformação dos negócios em renda. Avalia a relação 

entre bens e direitos e as obrigações assumidas verificando a situação econômica e 

financeira. 

Na visão de Gitman (1997, p.696), Capital é “a solidez financeira do 

solicitante, conforme indicada pelo patrimônio líquido da empresa. O total de 

exigíveis em relação ao patrimônio líquido, bem como os índices de lucratividade 
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são, freqüentemente, usados para avaliar o capital do demandante de crédito.” 

No caso das pessoas físicas, por analogia a análise de seu patrimônio, que 

demonstrará a sua competência em acumular, será a dos bens imóveis, visto ser 

este o melhor indicador a ser levado em conta.  

 

2.4.4. Condições 

 

”As Condições dizem respeito ao cenário micro e macroeconômico em que o 

tomador, no caso a empresa, está inserido” (Schirickel, 2000, p. 51).  

O “C” condições, avalia a influência do macroambiente ( variáveis 

econômicas, políticas e psicossociais) e do microambiente  ( variáveis de mercado, 

concorrência e sazonalidade) para o retorno do crédito concedido. 

 

2.4.5. Colateral 

 

 Refere-se a capacidade do cliente em oferecer garantias adicionais para 

lastrear a operação.  

É definido por Gitman (1997, p.696) como “o montante de ativos colocados à 

disposição pelo solicitante para garantir o crédito. Naturalmente, quanto maior esse 

montante, maior será a possibilidade de se recuperar o valor creditado, no caso de 

inadimplência”. 

 Segundo Schrickel (2000, p. 55), sua importância é na atenuação do risco 

como uma tentativa de diminuir a inadimplência.  

 

 

2.5. TAXA DE JUROS E SPREAD 

 

Taxa de juros em linhas gerais é o custo do dinheiro para captação no 

mercado. 

Conforme Gitman (1997, p. 41), “a taxa de juros ou o retorno requerido 

representa o custo dos fundos, isto é, o aluguel ou o nível de compensação que um 

tomador de fundos deve pagar a um fornecedor”. 

Os juros, segundo Assaf Neto (1999, p.51): 
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[...] exprimem a remuneração pela alocação de capital. A taxa de juro reflete, 

portanto, o preço pago pelo sacrifício de poupar, ou seja, a remuneração 

exigida por um agente econômico ao decidir postergar o consumo,  

transferindo seus recursos a outro agente.  

 

No caso dos empréstimos e financiamentos bancários, a taxa de juros não 

expressa somente o custo do dinheiro no tempo e a remuneração por assumir um 

certo nível de risco, existem outros custos que também estão embutidos nas taxas 

deste tipo de operação. 

Conforme Fortuna (2005, p. 207): 

 

Na formação da taxa de juros que as instituições financeiras nos cobram em 

seus empréstimos, é considerado um conjunto de componentes internos 

(endógenos) da atividade bancária com impactos e avaliações diferentes de 

uma instituição para outra. 

 

O autor, em sua obra, ainda lista estes componentes como sendo: 

• O custo médio do funding (origem do recurso captado pelo banco), assim, 

quanto menos pagar por eles, menores serão as taxas de empréstimo; 

• Os custos operacionais e administrativos, suas origens e efeitos, ou seja, 

quanto maior a eficiência operacional, menores serão as taxas; 

• A margem de lucro desejada; 

• O nível de capitalização e disponibilidade de fundos para empréstimos; 

• O perfil de negócios e a disposição para riscos específicos (política de 

crédito/posição da empresa); 

• Os aspectos concorrenciais de market share (participação de mercado) 

• Os custos de oportunidade entre as alternativas 

• Os níveis de inadimplência, gerais e específicos de cada produto, pois quanto 

menos inadimplentes houver, maior será a participação dos bons pagadores 

nos resultados das instituições financeiras e, portanto, menores suas taxas de 

empréstimo. 

Fortuna (2005, p. 208) diz ainda que podem haver também componentes 

externos ( exógenos)  a influenciar na formação da taxa de juros, quais sejam: o 

conjunto de taxas de referência (Selic) e das taxas de juros praticadas pelo 
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mercado, as características de cada tomador de empréstimo (risco de cada cliente), 

as características de cada operação específica (valor, prazo, forma de pagamento e 

garantia) e a cunha fiscal incidente sobre as operações. 

A taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras nos empréstimos menos 

os custos anteriormente citados resultam no que os bancos denominam spread. 

Spread é um termo em inglês que em sentido amplo significa: extensão, 

amplitude, envergadura, vão de ponte etc. Em Finanças, o termo spread bancário 

quer dizer a diferença entre a taxa de captação e de aplicação, que fica em poder 

das instituições financeiras. Desta forma, quanto maior o spread, maior o lucro dos 

bancos.  

 

 

2.6. LINHAS DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA 

 

Segundo Franco (2003): 

 

O consumidor brasileiro, atento às oportunidades que o mercado oferece, em 

termos de novos produtos e novos mecanismos de financiamento, passou a 

assumir  compromissos financeiros de prazos mais longos, que até o advento 

do Real praticamente se limitavam ao crédito imobiliário. 

 

 Atento a esta tendência o Banco do Brasil oferece atualmente modalidades de 

empréstimo e financiamento de bens as pessoas físicas com limites de crédito pré-

aprovados. 

As linhas de empréstimo destinam-se aqueles indivíduos que necessitam 

suprir necessidades financeiras, sem precisar comprovar a destinação do recurso. 

Nesta modalidade enquadram-se o crédito benefício, consignação em folha de 

pagamento, crédito salário, antecipação de IRPF, crédito 13º salário, crédito veículo 

próprio, renovação, crédito pronto e o microcrédito. Estas linhas são automatizadas 

e como não há vinculação de garantias, exceto no caso de crédito veículo próprio, 

podem ser contratadas diretamente pelo cliente nos terminais de auto-atendimento, 

Central de atendimento e pela internet.   

Já as linhas de financiamento destinam-se a compra de bens duráveis ou ao 

suprimento de alguma necessidade específica. Nesta modalidade, enquadram-se as 
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linhas de crédito veículo, crediário em lojas para compra de bens, compra de 

material para construção ou reforma de imóvel, crédito informática e parcelamento 

de fatura de cartão. 

 Ambas as modalidedades prevêm pagamento mensais e sucessivos do 

capital acrescidos de juros e encargos, com débito em conta ou na folha de 

pagamento (consignação em folha), sendo os prazos variados de acordo com cada 

linha. 

Como comenta Fortuna (1997, p.130): “existe uma enorme variedade de 

produtos disponíveis que se diferenciam em prazos, taxas, forma de pagamento e 

garantias, com o limite sendo a criatividade do banco diante das limitações impostas 

pelo BC”. 

 

 

2.7. CRÉDITO PESSOA FÍSICA EM DADOS 

 

De acordo com a Febraban e o Banco Central do Brasil, houve um 

significativo crescimento da carteira de crédito pessoa física nos últimos anos. Os 

dados demosntram que a carteira de crédito pessoa física passou de R$ 6.632 MM 

em janeiro de 1999 para R$ 83.386 MM em fevereiro de 2007. 

A participação dos empréstimos para as pessoas físicas é 32,5% sobre o total 

de empréstimos do sistema financeiro em janeiro de 2007. A inadimplência de 

pessoa física passou de 7,6% para 7,5%. As taxas de juros para pessoa física 

passaram de 52,1% ao ano para 52,3% ao ano. Os empréstimos nesta modalidade 

aumentaram 1,4% em janeiro e 24,5% em doze meses. O maior volume de gastos 

das famílias neste início de ano, em função de pagamentos de impostos, 

mensalidades escolares e material escolar impulsionaram a demanda por este tipo 

de empréstimo. 

Houve maior crescimento nas operações de crédito de valor financeiro mais 

elevado,  para pessoa física . Em 2006, as operações de empréstimo até R$ 5 mil 

para pessoa física aumentaram 11%, enquanto o financiamento para valores entre 

R$ 5 mil a R$ 50 mil cresceu 32,1% e os empréstimos superiores a R$ 50 mil 

expandiram em 28,8%. Quando ao prazo de financiamento, 36% dos empréstimos 

em dezembro de 2006 eram de curtíssimo prazo. vale destacar que em 2006, houve 
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maior expansão dos empréstimos a vencer em prazo mais longos. Por exemplo, os 

empréstimos para pessoa física de médio e longo prazo cresceram 35,7% e 47,5%, 

respectivamente. 

O cenário de redução da taxa básica de juros e a estabilidade do cenário 

macroeconômico favoreceram a expansão do crédito em 2006 com aumento nos 

valores financeiros dos empréstimos e alongamento de prazos. 

No Banco do Brasil, conforme dados do resultado referente ao exercício de 

2006, divulgados em fevereiro de 2007, as operações de crédito pessoa física 

crescerem 35, 8% em relação ao ano de 2005. A participação do BB no mercado de 

crédito consignado evoluiu de 12% para 17,2%. O crédito pessoa física  é 

responsável por 18% do total da carteira do BB. Os financiamentos de veículo 

cresceram 375,5% com relação a dezembro de 2005. Os número do microcrédito 

apresentam mais de 1 milhão de operações contratadas em 2006.  Contrariamente a 

tendência de alta de inadimplência apresentada pelo setor financeiro,  as operações 

em atraso superiores a 60 dias caiu de 4% para 2,9%. 

 

 

2.8. PERFIL DA PRAÇA 

 

O objeto de nosso estudo sobre crédito direto ao consumidor é a carteira de 

crédito pessoa física da agência do Banco do Brasil de Nova Prata – RS. Esta 

agência responde em sua jurisdição pelo municípios de Nova Prata, André da 

Rocha, Vista Alegre do Prata e Protásio Alves. 

 Na cidade de Nova Prata – RS, encontramos os seguintes concorrentes: 

Bradesco(Finasa), Caixa Econômica Federal, Banrisul, Santander e Sicredi. 

 A agência não possui posto de atendimento nos demais municípios, sendo 

que naqueles (André da Rocha, Protásio Alves e Vista Alegre do Prata) há forte 

atuação do Banrisul e Sicredi, por possuirem postos de atendimento. 

 Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística – FEE, o município 

de Nova Prata possui aproximadamente 21.353 habitantes e o PIB é oriundo 

predominantemente da atividade industrial; nos demais municípios o PIB é oriundo 

principalmente da atividade agropecuária, sendo que o município de André da 
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Rocha possui 1.382 habitantes, Protásio Alves, 2.129 habitantes e Vista Alegre do 

Prata, 1.508 habitantes. A colonização predominante é italiana. 

A agência possui aproximadamente  5.000 clientes pessoa física e um volume 

de crédito pessoa física aplicado gira em torno de R$ 2.700.000,00.      . 

 

 

2.9. O CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR E AS 5 FORÇAS DE PORTER 

 

De acordo com Porter, duas questões podem afetar o desempenho de uma 

empresa: a estrutura do setor em que ela está inserida e a posição que ela ocupa 

neste segmento. 

As empresas são rentáveis em razão de 5 forças competitivas: 

1) Ameaça de novos entrantes (Barreiras à entrada): se novas empresas 

puderem facilmente começar a concorrer em determinado setor, a 

rentabilidade também será prejudicada. 

2) Poder de barganha dos fornecedores: da mesma forma, um fornecedor 

influente pode aumentar os preços e fazer desaparecer o potencial de lucro 

de determinada atividade; 

3) Poder de barganha dos clientes: Um cliente com grande poder de compra 

pode forçar a redução dos preços e eliminar a rentabilidade de um negócio; 

4) Ameaça de produtos substitutos: Um fabricante de máquinas para fax, por 

exemplo, poderia ver-se ameaçado pelas placas (modem-fax) que permitem 

que computadores pessoais realizem a mesma função. Esse desafio não 

advém de um concorrente conhecido, e sim de uma empresa que fabrica 

outro produto que tem a mesma função; 

5) Concorrência entre os competidores: O ritmo em que os concorrentes 

conseguem criar novos produtos, reduzindo os preços e aumentado a 

publicidade, tem impacto significativo sobre a rentabilidade do setor. Se a 

rivalidade nessa área for muito intensa, o potencial de lucratividade será 

menor. 

Para apresentar um desempenho superior à média do setor, uma empresa 

precisa apresentar uma vantagem competitiva. Para que isso ocorra só há dois 
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caminhos: possuir produtos diferenciados e poder cobrar um preço mais elevado por 

eles ou ter custos mais baixos podendo cobrar menos por eles. 

A diferenciação no setor bancário é cada vez mais difícil. Todos os bancos 

buscam oferecer bom atendimento, os produtos são semelhantes e, ainda que 

diferentes, provavelmente num curto espaço de tempo serão imitados, desta forma, 

parece que a alternativa mais viável ao setor é investir na eficiência operacional e 

reduzir custos aos consumidores, como diferencial. 

Para Kotler (1998, p.254), “diferenciação é o ato de desenhar um conjunto de 

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa das ofertas dos 

concorrentes”.  

 

 

2.10. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: FATORES QUE INFLUENCIAM NA 

COMPRA 

 

Somente será possível oferecer produtos e serviços adequados às 

necessidades e desejos dos clientes se conhecermos os fatores que interferem no 

seu comportamento de consumo. 

“Cada consumidor reage de forma diferente sob estímulos iguais, e isso 

ocorre porque cada um possuiu uma ‘caixa preta’ diferente" (Cobra, 1997, p. 59). 

“Em uma época de crise econômica, por exemplo, os consumidores tendem a 

reduzir o padrão de consumo da família, restringindo-se a comprar produtos 

realmente essenciais, eliminando o supérfluo” (Cobra, 1997, p. 62). 

A contratação de um empréstimo ou financiamento não faz parte das compras 

que realizamos e que são consideradas como corriqueiras, portanto, todos os 

fatores que possam influenciá-la devem ser levados em conta. As teorias sobre os 

fatores que influenciam o comportamento de consumo são diversas, porém a que 

nos parece mais completa e contemporânea é a apresentada por Kotler. 

Kotler (1998) apresenta um modelo em que fatores psicodinâmicos internos e 

externos atuam sobre o indivíduo. Seu modelo veio confirmar o que já havia sido 

proposto por Schifmann e Kanuk, o qual afirma que o indivíduo sofre influência de 

fatores psicológicos, pessoais, sociais e culturais.  
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De acordo com Kotler e Keller (2006), os fatores culturais são os que exercem 

a maior influência sobre os consumidores. Os fatores culturais subdividem-se em: 

cultura, subcultura e classe social. 

• Cultura: “a cultura é o determinante mais fundamental dos desejos e do 

comportamento de uma pessoa” (Kotler, 1998, p.162). 

Schiffman e Kanuk (2000, p. 286) definem cultura como “a soma total das 

crenças, valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o 

comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade”. 

A convivência em um grupo social e com sua cultura, portanto, marca nossa 

maneira de ser e agir por toda a vida. 

• Subcultura: “cada cultura consiste em subculturas menores, as quais 

fornecem identificação mais específica e socialização para os seus membros” 

(Kotler, 1998, p.162).   

• Classe social: “classes sociais são divisões relativamente homogêneas e 

duradouras de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos 

membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares” (Kotler, 

1998, p.163). 

Na continuação, têm-se os fatores sociais como grupos de referência, família, 

papéis e posições sociais que acabam por influenciar o comportamento de compra 

(Kotler; Keller, 2006). 

• Grupos de referência: Kotler (1998) afirma que existem os grupos de 

afinidade denominados “primários”, e os grupos de afinidade denominados 

“secundários”. Os grupos primários ou informais contemplam a família, os amigos, 

os vizinhos e os colegas de trabalho, pessoas cujo contato é diário. Os grupos 

secundários ou formais contemplam as preferências religiosas, sindicais e 

profissionais, seu contato é descontínuo. 

• Família: “os membros da família constituem o grupo primário de referência de 

maior influência” (Kotler e Keller, 2006, p.177).  

• Papéis e posições sociais: Durante sua vida as pessoas participam de 

diferentes grupos sociais, admitindo papéis e posições distintas. Neste sentido, é 

fato que as pessoas escolham produtos que comuniquem seu papel e status na 

sociedade (Kotler, 1998). 
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As pessoas também podem ser influenciadas por fatores pessoais, um 

período ou uma situação pela qual está passando que acabam por refletir em seus 

hábitos e atitudes de consumo. Kotler (1998) apresenta cinco elementos que 

constituem os fatores pessoais: idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, 

condições econômicas, estilo de vida e personalidade.  

• Idade e estágio do ciclo de vida: “que as necessidades e os desejos das 

pessoas modificam-se ao longo de suas vidas” (Kotler, 1998, p.168).  

• Ocupação: A atividade profissional influencia nos padrões de consumo. 

Quanto mais elevado seu cargo, seu salário, padrões diferenciados de bens ele irá 

consumir. 

• Condições econômicas: O consumo, neste caso, segundo Kotler (1998) é 

influenciado pela renda, poupança e patrimônio, condições de crédito, atitudes em 

relação às despesas versus poupança.  

• Estilo de vida: Segundo Kotler (1998), é possível que empresas se 

posicionem no mercado através de associações entre seus produtos e o estilo de 

vida dos consumidores reais e potenciais dos mesmos. 

• Personalidade: Cada ser humano possui uma personalidade diferente a lhe 

influenciar, crenças, atitudes, valores, preferências, intenções, opiniões, interesses, 

etc. 

De acordo com Kotler (1998) os fatores psicológicos que interferem nas 

opções dos consumidores são: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e 

atitudes. 

• Motivação: “um motivo ou impulso é uma necessidade que está pressionando 

suficientemente para levar uma pessoa a agir” (Kotler, 1998, p.173).  

Na administração de marketing, de acordo com Kotler e Keller (2006, p. 183-

184), três teorias da motivação são levadas em consideração: 

a) teoria da motivação de Freud: Para Freud, os estímulos que moldam o 

comportamento dos seres humanos são inconscientes, resultados de associações 

involuntárias. 

 b) teoria da motivação de Maslow ou hierarquia de Maslow: para ele, há uma 

hierarquia das necessidades, das mais urgentes às menos urgentes. 
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 c) teoria da motivação de Herzberg: primeiro, devem-se evitar os fatores que 

causam a insatisfação; depois, identificar os fatores que causam a satisfação, 

explorando-os adequadamente. 

• Percepção: São três os processos de percepção (Kotler, 1998, p.175): 

a) atenção seletiva: é mais provável que as pessoas percebam estímulos 

relacionados a uma necessidade atual, e aqueles cujos desvios sejam maiores em 

relação a um estímulo normal; 

b) distorção seletiva: interpretação das informações conforme suas intenções 

pessoais, reforçando suas pré-concepções; 

c) retenção seletiva: as pessoas tendem a reter as informações que vão contra suas 

atitudes e crenças.  

• Aprendizagem: “aprendizagem são todas as mudanças ocasionadas no 

comportamento de um indivíduo em função de suas experiências” (Kotler, 1998, 

p.175). Diante desta teoria chegamos à conclusão que a demanda pode ser 

desenvolvida utilizando-se de impulsos, sugestões de motivação e reforço.  

• Crenças e atitudes: “crença é um pensamento descritivo que uma pessoa 

sustenta sobre algo” (Kotler, 1998, p.176). Quanto às atitudes, diz que elas colocam 

as pessoas numa estrutura mental de gostar ou desgostar de um algo. 
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3. METODOLOGIA 

 

Nossa pesquisa será de cunho quantitativo com algumas abordagens 

qualitativas e buscará coletar dados junto a uma amostra de 50 clientes pessoa 

física do Banco do Brasil da agência de Nova Prata – RS, e de seus 18 funcionários, 

buscando identificar as causas da dificuldade de comercialização do produto CDC, 

bem como estabelecer relações entre as variáveis e o problema. A pesquisa 

quantitativa mostra-se adequada na medida em que torna possível transformar em 

números opiniões e informações de forma a facilitar sua análise e desvendar um 

cenário.  

A coleta de dados foi realizada utilizando-se do método survey, com 

respostas fechadas. O questionário foi aplicado durante os meses de agosto e 

setembro de 2007,  através de entrevista pessoal. Neste trabalho utilizamos dois 

questionários: um deles dirigido aos funcionários da agência do Banco do Brasil de 

Nova Prata –RS (questionário II), abrangendo todos os funcionários, não havendo 

escolha de uma amostra. O outro questionário será dirigido aos clientes pessoa 

física da mesma agência (questionário I). Neste último, escolhemos aleatoriamente 

uma amostra, por  conveniência, de 50 clientes, os quais responderam ao 

questionário na própria agência no momento do atendimento, o que, inclusive, 

facilitou o retorno dos mesmos. Os dados foram compilados e analisados 

separadamente. 

Segundo Lakatos (1991, p. 201) as principais vantagens do questionário são: 

“a economia de tempo, de viagens e de pessoal, obtenção de respostas mais 

rápidas e mais precisas, há liberdade nas respostas em função do anonimato, 

menos risco de distorção pela não influência do pesquisador”. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa, Na análise, 

buscamos integrar as respostas às vivências  e ao cenário local. 

 

4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO I  

 

  A análise das respostas do questionário I, destinado aos clientes pessoa 

física, nos proporcionou as informações que passamos a expor a seguir. 

  Quanto a ordem de preferência a quem os clientes recorrem quando 

necessitam de crédito, objeto da questão 1, considerando a primeira opção entre as 

elencadas, sobressaiu com maioria a busca de empréstimos com familiares, seguido 

por empréstimos junto aos bancos e por fim  do crediário em lojas e empréstimos 

junto a amigos e colegas de trabalho. Estes resultados demonstram a cultura da 

região, onde prevalescem os laços familiares, de ajuda recíproca, típico da cultura 

das regiões de colonização italiana. 

 

Análise Crédito X Fonte de recurso mais utilizada

46%

24%

16%

14%
Familiares

Bancos

Crediário

Amigos/colegas

 
 Figura 01 – Ordem de preferência quando há necessidade de tomar crédito. 

 

 

As respostas a questão 2 possibilitaram analisar a freqüência com que os 

clientes realizam compras parceladas. De acordo com os resultados obtidos, quase 

que a totalidade dos entrevistados realiza este tipo de compras, com maior ou menor 

freqüência, o que denota que não predomina a cultura de primeiro poupar para 

depois consumir.  
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Análise da freqüência de utilização de crediário

30%

30%

26%

10% 4%

com freqüência

eventualmente

somente para bens de
maior valor

todas as compras são
parceladas

somente a vista

 
Figura 02 – Freqüência de utilização de crediário pelos respondentes. 

 

A questão 3 buscava verificar o grau de conhecimentos da amostra quanto à 

taxa de juros praticadas pelo comércio/ prestadores de serviços nas compras 

parceladas. Os resultados apontam que 40% destes clientes sabem que pagam 

juros, mas desconhecem a taxa; 30% possuem a ilusão de que o preço parcelado e 

à vista é idêntico, não percebendo o financeiro já embutidos no preço pelo 

comerciante, não deixando a eles a possibilidade de escolha quanto ao pagamento 

de juros; e, somente 10% quando efetua a compra, sabe a taxa de juros que está 

pagando.  

 

Conhecimento da taxa de juros das compras 
parceladas

40%

30%

10%

10%
10%

sabe que cobra mas
desconhece a taxa

preço parcelado mesmo
do à vista

conhece a taxa

não compra parcelado

não sabe se cobra juros

 
Figura 03 – Grau de conhecimento quanto às taxas de juros praticadas nas compras 

parceladas. 
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A questão 4 buscava avaliar o nível de conhecimento a respeito do que é 

CDC ou Crédito Pessoal.  Os dados obtidos apontam que a grande maioria ao 

menos já ouviu falar no produto, sendo que apenas 10% dos entrevistados 

manifestaram não ter conhecimento a respeito, embora alguns destes já o tenham 

contratado. 

 

Conhecimento de CDC

30%

20%16%

14%

10%
10%

Superficial

Recebeu oferta

Contratou

Conhece bem

Ouviu falar

Nenhum

 
Figura 04 – Grau de conhecimento sobre CDC/Crédito pessoal. 

 

 A questão 5 destinava-se a verificar o nível de oferta de CDC aos clientes 

pelos funcionários da agência do Banco do Brasil de Nova Prata. O dado que mais 

se destaca entre as respostas é que 46% dos respondentes afirmam nunca ter 

recebido oferta de CDC por funcionários da agência, e 24% foram abordados uma 

única vez. Os consumidores normalmente compram aquilo que lhes é colocado à 

disposição e cuja disponibilidade é de seu conhecimento. Os dados revelam ainda 

que a oferta de CDC está concentrada em alguns poucos clientes, pois 30% revelam 

que o produto lhes foi oferecido muitas vezes. 
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Oferta de CDC

46%

24%

30% Nunca

1 (uma) vez

Muitas vezes

 
Figura 05 – Grau de oferta de CDC aos clientes pelos funcionários. 

 

 O objetivo da questão 6 era apurar se estes clientes já haviam contratado 

CDC e em que instituição financeira. Constatamos que 40% nunca contrataram 

operações da espécie, 34% contrataram pelo Banco do Brasil e 26% o fizeram pela 

concorrência.  

 

 

Contratação X Instituição Contratante
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Figura 06 – Percentual de clientes que contrataram operações e Banco onde ocorreu. 

 

 A questão 7 não possuía cunho quantitativo, sendo possível aos 

respondentes apontarem mais do que uma alternativa. Nesta questão buscávamos 

saber entre os clientes que já contrataram CDC pelo Banco do Brasil, quais os 

fatores determinantes desta opção. Os principais motivos elencados foram a 
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contratação rápida e simplificada, o prazo de pagamento adequado as suas 

necessidades, o preparo e cortesia dos funcionários e a marca do Banco do Brasil. 

Merece destaque o fato de que duas alternativas não receberam nenhuma 

indicação: as taxas de juros são adequadas e os valores oferecidos são 

satisfatórios. 

 A questão 8 também possuía apenas fins qualitativos. Com ela, queríamos 

saber dos clientes que contrataram operações em outro banco, os motivos que os 

levaram a tomar esta atitude. O principal argumento apontado foi o de que a taxa de 

juros da outra instituição financeira era mais atrativa, seguido pelos argumentos de 

que os valores oferecidos pelo Banco do Brasil não atendiam suas necessidades de 

crédito e que o outro banco possuíam menos burocracia. 

 A questão 9, destinada aos clientes que informaram já terem contratado 

operações de CDC, 60% dos respondentes, buscava determinar a modalidade mais 

utilizada. Os resultados apontaram como a principal modalidade utilizada o 

empréstimo eletrônico (40%), seguido pelo financiamento de bens (33,34%), crédito 

consignado em folha (20%) e parcelamento de dívidas/cartão (6,66%). Nenhum dos 

respondentes contratou crédito benefício, o que possivelmente se justifica pelo fato 

de não haver respondentes com mais de 70 anos. Sabendo-se que hoje no mercado 

as taxas de juros mais atrativas concentram-se nos empréstimos consignados em 

folha e no financiamento de bens, parece contraditório o fato do elevado número de 

contratações de empréstimo eletrônico.  Este fato pode ser resultado de na praça 

ainda existirem muitas empresas que não possuem convênio para consignação em 

folha, ou então a sua pouca divulgação. 

Modalidades utilizadas

40,00%

33,34%

20,00%
6,66% Eletrônico

Financimento bens

Consignação

Parcelamento

 
Figura 07 – Modalidades utilizadas pelos clientes que já contrataram CDC. 
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 A questão 10 solicitava aos clientes que nunca contrataram CDC, no caso de 

nosso público-alvo 40% dos respondentes, que apontassem a principal razão desta 

atitude.  Os dados revelaram que 50% não contratam operações porque as taxas de 

juros são muito elevadas e 25% por desconhecer o produto. 

 

Razões para não contratar CDC

50%

25%

15%

10%
Taxa de juros

Não conhecia
produto

Não precisa crédito

Renda Sazonal

 
Figura 08 – Principal motivo que levou os clientes a nunca contratarem CDC. 

 

 As três últimas questões buscavam definir o perfil dos clientes que 

responderam ao questionário.  

 Quanto à atividade profissional, objeto da questão 11: 

Atividade profissional Nº. de respondentes 
Profissional liberal/autônomo 5 
Funcionário de empresa Privada 20 
Funcionário Público 5 
Agricultor/pecuarista 5 
Empresário/proprietário de empresa 10 
Outros 5 

 

 Quanto à faixa etária, objeto da questão 12: 

Faixa etária Nº. de respondentes 
Até 21 anos 3 
De 21 a 30 anos 20 
De 30 a 40 anos 12 
De 40 a 50 anos 3 
De 50 a 60 anos 7 
De 60 a 70 anos 10 
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 Quanto à faixa de renda, objeto da questão 13: 

Faixa de renda Nº. de respondentes 
01 salário mínimo  5 
De 01 a 03 salários 15 
De 03 a 05 salários 20 
De 05 a 10 salários 5 
Mais de 10 salários 5 

 

 

 

4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO II 

 

  O questionário II em nossa proposta inicial destinava-se a aplicação junto aos 

18 funcionários lotados na agência do Banco do Brasil S.A. de Nova Prata – RS a 

época do início da nossa pesquisa em meados de setembro de 2006. Em razão da 

reestruturação do quadro funcional ocorrida no Banco em 2007, em que alguns 

colegas foram promovidos e transferidos para outras agências, além de outros 

colegas na época da aplicação do instrumento de pesquisa encontrarem-se em gozo 

de licença, o público-alvo precisou ser reduzido para 14 funcionários. 

  O questionário II era composto de 12 (doze) questões, na sua maioria 

fechadas, de cunho quantitativo/qualitativo, sendo apenas 1 (uma) discursiva, 

buscando apurar a vivência/ percepções dos funcionários quanto ao problema do 

crédito pessoal na agência e as atitudes próprias e dos colegas, com relação ao 

assunto. A análise das respostas do questionário II, destinado aos funcionários, nos 

proporcionou as informações que passamos a expor a seguir. 

  A questão 1 buscava levantar a freqüência que o funcionário ofertava CDC ao 

clientes. Os dados revelam que 42,85% dos funcionários oferecem o produto 

eventualmente, o que pode levar a suposições de que: lhes falta 

atitude/comprometimento para com as metas da agência; não sentem-se 

preparados/treinados para efetuar a venda; não possuem tempo ou contato com 

clientes para ofertar. 
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Freqüência de oferta de CDC
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Figura 09 – Freqüência de oferta de CDC pelos funcionários aos clientes. 

 

  A questão 2 tinha como objetivo medir o grau de conhecimento do produto 

pelos funcionários. As respostas fortalecem a hipótese levantada na questão anterior 

de que alguns funcionários não se sentem preparados ou devidamente treinados 

para oferecer CDC e formalizar a contratação de operações da espécie, 

especialmente no que diz respeito as linhas de financiamento. 

 

Grau de conhecimento do produto
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14,29%

35,71%

35,71%

Superficial

Dificuldade
operar/formalizar
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Figura 10 – Grau de conhecimento para operar, formalizar operações de CDC.  

   

   A questão 3 avalia o grau de informação quanto a posição da carteira de 

crédito pessoa física e as metas estabelecidas para a agência Nova Prata, nos 

aspectos quantitativos e qualitativos. A maioria dos funcionários, 10 respondentes,  
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avaliam seu conhecimento numa escala de médio a bom, sendo que 1 funcionário 

diz não conhecer tais dados e 3 ter apenas conhecimento superficial. Os resultados 

demonstram que pode haver alguns problemas de comunicação interna ou falta 

interesse/comprometimento. 

  A questão 4 busca verificar o grau de motivação quanto ao atingimento das 

metas de crédito pessoa física da agência. Dos 14 funcionários, 11 sentem-se 

motivados sempre ou quase sempre, e 3 apenas às vezes.  

  As questões 3 e 4 apontam para a possibilidade de que existem pelo menos 3 

funcionários que não estão entrosados com a equipe como um todo, ou não se 

sentem aptos a darem sua contribuição, o que pode ser objeto de ações de 

integração e treinamento. 

  Na questão 5, nosso objetivo era apurar a freqüência com que estes 

funcionários auxiliam na contratação ou contratam operações de CDC.  O 

levantamento demonstra que 21,43% realizou uma das ações há mais de uma 

semana e o mesmo percentual, no último mês. Estes dados sinalizam duas 

possibilidades: os funcionários não estão localizados no atendimento ou não 

sentem-se preparados, não oferecem CDC. 

  As questões 6, 7 e 8 possuíam apenas caráter qualitativo, sendo possível 

assinalar mais de uma alternativa. 

  A questão 6 pedia aos funcionários que indicassem as principais causas 

apontadas pelos clientes para a não contratação de CDC. As causas limitaram-se a 

duas alternativas. A principal causa apresentada foi as taxas de juros elevadas e a 

outra, ao valor disponível aquém das suas necessidades.  

  Na mesma linha, a questão 7 queria saber dos funcionários os principais 

fatores que mais impedem a contratação de CDC. Segundo os funcionários, os 

principais fatores são falta de limite suficiente, restrições cadastrais do tomador e 

taxa de juros da concorrência mais atrativa. 

  A questão 8 buscava apurar as principais causas de rejeição do produto CDC. 

As três principais causas são: taxas elevadas e cultura de parcelar diretamente no 

comércio a compra de bens e serviços, seguido pelo empréstimo obtido direto com 

parentes e amigos a taxas menores.  

  A questão 9 buscava a avaliação do funcionário com relação a freqüência 

com que os colegas abordam clientes para oferecer CDC. A ércepção da maioria é 
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de que poucos oferecem (42,86%) e, daqueles que oferecem com freqüência,  

muitos não estão preparados para atender plenamente sanando as dúvidas dos 

clientes (28,57%). 

 

 

Freqüência de oferta de CDC pelos colegas
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Figura 11 – Freqüência de oferta de CDC pelos colegas aos clientes.  

 

  A questão 10 buscava sugestões para melhorar o produto e aumentar a 

contratação na agência. Em razão do objetivo, a quetão foi apresentada na forma 

discursiva, aberta. Elencamos a seguir as principais sugestões apresentadas pelos 

funcionários: 

- A agência deveria firmar mais convênios de consignação em folha e trabalhas mais 

com linhas de crédito para aquisição de veículos, pois as taxas são menores e mais 

competitivas; 

- Realizar treinamentos com os funcionários com situações do dia-a-dia, formas de 

abordagens e técnicas de vendas; 

- Manter funcionários qualificados no auto-atendiemnto, nos dias de maior 

movimento, para ofertar o produto; 

- Popularizar o CDC customizado com garantia de aplicações, com possibilidade de 

vinculação não só de poupança própria, mas também de terceiros, com baixo risco e 

taxa mais compatível; 

- Revisar os parâmetros do limite de crédito do Banco, elevando a prestação máxima 

admitida; 

- Revisar taxas de juros tornando as mais competitivas no CDC eletrônico. 
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 As duas últimas questões buscavam definir o perfil dos funcionários que 

responderam ao questionário.  

 Quanto à faixa etária, objeto da questão 11: 

Faixa etária Nº. de respondentes 
De 21 a 30 anos 6 
De 30 a 40 anos 3 
De 40 a 50 anos 4 
De 50 a 60 anos 1 

 

 Quanto ao tempo de serviço como funcionário do banco, objeto da questão 

12: 

Tempo de serviço Nº. de respondentes 
Até 5 anos 4 
De 5 a 10 anos 3 
Há mais de 20 anos  7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

   

 

 



42  

5. CONTRIBUIÇÕES E CONCLUSÕES 

 

O Plano Real foi precursor de muitas mudanças na economia brasileira. Os 

bancos tiveram que revisar suas atividades e fins, saindo da cômoda condição do 

lucro oriundo do floating para aquele proveniente se sua própria razão de existir, a 

intermediação financeira.  

 Diante deste novo cenário, de redução dos lucros, as instituições financeiras 

precisaram ganhar competitividade e eficiência para ampliar seu mercado, passando 

a oferecer uma variada gama de produtos e serviços. Atualmente um dos principais 

produtos responsável pela lucratividade dos bancos é a carteira de crédito pessoa 

física. Os números demonstram que a carteira de crédito pessoa física é equivalente 

a 34,3% do PIB, a maior relação dos últimos tempos, porém ainda aquém de muitos 

outros países, o que denota ainda a possibilidade de incremente. 

 O crédito realiza um papel fundamental na economia, possibilitando a 

antecipação de desejos e necessidades, gerando desenvolvimento, emprego e 

renda, mas seu excesso ou sua colocação sem critérios e políticas ou sem uma 

gestão adequada podem levar a um sobre endividamento e a inadimplência. 

 Nosso problema de pesquisa neste trabalho buscou investigar, diante deste 

quadro de ampliação do crédito pessoa física, as causas do baixo incremento de 

crédito direto ao consumidor na agência do Banco do Brasil de Nova Prata – RS, 

pois somente conhecendo os motivos é que podemos propor soluções adequadas. 

 Nossa pesquisa, realizada através do método survey, quase que na totalidade 

com perguntas fechadas, de caráter quantitativo e qualitativo, atingiu os objetivos 

propostos, fornecendo informações importantes para elucidação do problema e 

indicação de possíveis soluções. O tempo de pesquisa não foi adequado, o que 

resultou na aplicação do survey a uma amostra pequena de clientes. 

As dificuldades que a agência vem passando para incrementar o CDC podem 

vir de: uma das forças competitivas de Porter, a concorrência que vem atuando 

sobre os seus clientes, com uma vantagem competitiva diferenciando seus custos; 

por fatores que influenciam na compra, por exemplo, a cultura, como aborda de 

forma exemplar Kotler; ou ainda, por problemas de atitude dos funcionários e de 

estratégia de atuação, da agência, na praça. 



43  

 A cultura e hábitos, próprios e dos grupos de referência, influenciam 

diretamente no consumo de crédito. Mais da metade da população da amostra, 

quando necessita de dinheiro, busca obtê-lo primeiramente com familiares e amigos. 

Uma das explicações possíveis é a de que nas regiões de cultura italiana os laços 

familiares são muito fortes e as pessoas ajudam-se mutuamente. 

 As compras no crediário de lojas fazem parte dos hábitos dos entrevistados, 

porém a maioria deles não sabe quanto paga de juros por este parcelamento ou 

pensa que não há juros, enquanto na realidade estes estão embutidos no preço. 

 Segundo os funcionários, as principais causas de rejeição a contratação do 

crédito direto ao consumidor são: a taxa de juros, o crediário obtido no comércio e a 

possibilidade de empréstimo junto a familiares e amigos a taxas menores. 

 Os clientes conhecem a modalidade de crédito direto ao consumidor – CDC, 

porém um grande número nunca contratou ou o fez na concorrência. Este fato não 

causa tanta estranheza se levarmos em conta que 46% dos clientes informaram 

nunca ter recebido oferta desta modalidade de crédito pelos funcionários da agência 

e que boa parte dos funcionários informou que só oferece o produto eventualmente. 

O fato dos funcionários não ofertarem CDC pode ainda ser conseqüência de que 

número considerável não sentir-se preparado ou conhecer adequadamente o 

produto para atender aos clientes.  

 O estudo demonstrou ainda que os clientes que nunca contrataram CDC não 

o fizeram principalmente por considerar as taxas de juros muito elevadas. Quanto 

aos que contrataram na concorrência as principais razões foram que a taxa de juros 

da concorrência era mais atrativa e/ou que os limites oferecidos pelo Banco do Brasil 

não atendiam suas necessidades. As respostas dos funcionários corroboraram 

aquelas apontadas pelos clientes.  

 Como alternativas para elevar o volume de crédito direto ao consumidor 

pessoa física na agência, consideramos fundamental que sejam observadas 

algumas recomendações. 

Faz-se necessária uma mudança de atitude da agência para com os 

funcionários e destes para com os clientes. A agência deve propiciar aos seus 

funcionários maior informação e treinamentos práticos possibilitando a troca de 

experiências e proporcionando-lhes maior segurança para oferecer CDC. Em 

contrapartida estes devem ser mais atuantes, oferecendo mais o produto a todos os 
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clientes, pulverizando o crédito e estando presentes onde o cliente está, 

especialmente, na sala de auto-atendimento. 

Como os clientes apontam como óbice à contratação de CDC a taxa de juros 

é preciso dar ênfase as linhas com taxas de juros mais atraentes, como: 

consignação em folha, benefício, microcrédito, crediário e crédito veículo. Os 

convênios de folha de pagamento e consignação em folha, na agência, estão 

limitados às empresas de maior porte, sendo que boa parte da base de clientes 

pessoa jurídica não os possui. A folha de pagamento é um excelente mecanismo de 

ampliação de base de clientes e o crédito consignação em folha proporciona taxas 

de juros menores e limites de prestação mensal e de crédito maiores, na medida em 

que a exposição ao risco de crédito para o banco é reduzido.   

Se o cliente usa crediário em detrimento do CDC a alternativa é buscar 

parcerias com o comércio, oferecendo o BB crediário, vendendo para o comerciante 

a idéia de transferência do risco da venda parcelada para o banco. 

Revisar parâmetros de análise de crédito, política de crédito do Banco e taxas 

de juros poderiam também ser alternativas para resolver o problema, mas estas 

envolvem questões estratégia, custos, spread e limites de exposição ao risco e que 

poderiam ser objeto de novos estudos mais aprofundados, inclusive a nível de 

direção da instituição.  
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ANEXO 01 
 

 
Questionário I: 
 
Prezado (a) cliente, 
 
Este formulário destina-se a pesquisa para elaborar monografia de conclusão de 
pós-graduação à distância pela UFRGS em convênio com o Banco do Brasil S.A. 
Sua participação é fundamental para a elaboração de um trabalho de qualidade. 
Agradeço sua colaboração. 
 

1. Quando você precisa de crédito, enumere na seqüência a quem você recorre: 
(   ) Familiares  
(   ) amigos e colegas de trabalho 
(   ) Crediário em lojas/comércio 
(   ) Banco 
(   ) Empregador 
(   ) Outros ________________ 
 

2. Com que freqüência você costuma fazer compras parceladas? 
(   ) Somente compro à vista 
(   ) Realizo eventualmente  
(   ) Utilizo somente para compras de bens de maior valor 
(   ) Realizo com freqüência 
(   ) Todas as compras são realizadas desta forma 
 

3. Se efetua compras parceladas, qual o seu grau de conhecimento da taxa de 
juros que a loja/prestadora de serviços pratica: 

(   ) Não sei se cobra juros pelo parcelamento 
(   ) Sei que cobra juros, mas não conheço a taxa 
(   ) O preço parcelado é o mesmo que para pagamento à vista 
(   ) Conheço a taxa de juros 
 

4. Você sabe o que é CDC ou Crédito Pessoal? Avalie seu nível de 
conhecimento: 

(   ) Nenhum  
(   ) Ouvi falar 
(   ) Conheço superficialmente 
(   ) Já me ofereceram 
(   ) Conheço bem 
(   ) Já contratei  
 

5. Algum funcionário desta agência já lhe ofereceu CDC? 
(   ) Não, nunca 
(   ) Sim, uma vez 
(   ) Sim, algumas vezes 
(   ) Sim, muitas vezes 
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6. Se você já contratou alguma vez o CDC, a contratação ocorreu no (a): 
(   ) Não contratou 
(   ) Banco do Brasil 
(   ) Banrisul 
(   ) Caixa Econômica Federal 
(   ) Bradesco 
(   ) Santander 
(   ) Outro _______________ 
 

7. Se contratou CDC no Banco do Brasil, marque a(s) alternativa(s) que, 
segundo sua percepção foram determinantes para contratação: 

(   ) A marca do BB 
(   ) A contratação foi rápida e simplificada 
(   ) As taxas de juros são adequadas 
(   ) O prazo para pagamento é adequado 
(   ) Os valores oferecidos são satisfatórios 
(   ) Os funcionários são preparados e atendem com cortesia 
 

8. Se contratou em outro banco, o que motivou esta atitude: 
(   ) Desconhecia a existência do CDC do Banco do Brasil  
(   ) Ainda não era cliente do Banco do Brasil 
(   ) O Banco do Brasil não atendeu minha necessidade de crédito (valores) 
(   ) A taxa do outro Banco era mais atrativa 
(   ) A outra instituição possuía menos burocracia, maior agilidade 
(   ) Outros ________________ 
 

9. Se já utilizou este tipo de crédito, qual a modalidade utilizada: 
(   ) empréstimo eletrônico 
(   ) financiamento de bens 
(   ) crédito consignação em folha 
(   ) parcelamento de dívidas/cartão de crédito 
(   ) crédito benefício 
 

10. Caso nunca tenha contratado CDC, qual a razão: 
(   ) Não precisa de crédito 
(   ) As taxas de juros são muito elevadas 
(   ) Não conseguiu acesso a esta modalidade 
(   ) Possui renda periódica(sazonal) não sendo possível pagamento mensal 
(   ) Possui ou possuía restrições 
(   ) Desconhecia o produto 
 

11. Qual sua atividade profissional: 
(   ) Profissional liberal/autônomo 
(   ) Funcionário de empresa Privada 
(   ) Funcionário Público 
(   ) Agricultor/Pecuarista 
(   ) Empresário/Proprietário de empresa 
(   ) Outros 
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12. Qual a sua faixa etária: 
(   ) até 21 anos  
(   ) de 21 a 30 anos 
(   ) de 30 a 40 anos 
(   ) de 40 a 50 anos 
(   ) de 50 a 60 anos 
(   ) de 60 a 70 anos 
(   ) mais de 70 anos 
 

13. Qual a sua faixa de renda: 
(   ) 1 salário mínimo 
(   ) de 1 a 3 salários  
(   ) de 3 a 5 salários 
(   ) de 5 a 10 salários 
(   ) mais de 10 salários  
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ANEXO 02 
 
 
 
Questionário II (destinado aos funcionários da agência Nova Prata): 
 

1. Com que freqüência você oferece CDC aos clientes: 
(   ) Nunca 
(   ) Eventualmente 
(   ) para até 5 clientes por semana 
(   ) para até 10 clientes por semana 
(   ) para mais de 10 clientes por semana 
(   ) a todos os clientes com quem tenho contato 
 

2. Qual o seu grau de conhecimento das modalidades de CDC: 
(   ) Conheço superficialmente 
( ) Conheço bem as linhas de crédito, mas sinto dificuldades na operacionalização/ 
formalização da operação 
( ) Conheço bem as linhas de crédito,  e sinto-me preparado(a) a operacionalizar/ 
formalizar as linhas de empréstimo, mas não as de financiamento 
( ) Conheço bem as linhas de crédito,  e sinto-me preparado(a) a operacionalizar/ 
formalizar  tanto as linhas de empréstimo como de financiamento  
 

3. Qual o seu grau de conhecimento quanto à posição da carteira de crédito PF 
da agência e as metas estabelecidas para este item: 

(   ) Nenhum 
(   ) Superficial 
(   ) Médio 
(   ) Bom 
(   ) Elevado 
 

4. Você se sente engajado, motivado na busca pela ampliação da carteira de 
crédito PF da agência? 

(   ) Não 
(   ) Às vezes 
(   ) Sim, quase sempre 
(   ) Sim, sempre 
 

5. Informe quando contratou/auxiliou pela última vez um CDC para um cliente: 
(   ) Hoje 
(   ) Ontem 
(   ) Há mais de 2 dias 
(   ) Há mais de uma semana 
(   ) No último mês 
(   ) Há mais de 2 meses 
 

6. Assinale a(s) principal(is) causa(s) apontada(s) pelos clientes para a não 
contratação do CDC : 

(   ) Taxas de juros elevadas 
(   ) Burocracia 
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(   ) Prazos inadequados  
(   ) Valor disponível aquém da suas necessidades 
(   ) Demora no atendimento/retorno 
(   ) Outros _________________ 
 

7. Assinale o(s) principal(is) fator(es) que você vivência na prática e que 
impedem a contratação de CDC: 

(   ) Falta de limite suficiente 
(   ) Prestação calculada abaixo do necessário 
(   ) Taxa de juros da concorrência mais atrativa 
(   )  Restrições cadastrais do tomador 
(   ) Outros _________________ 
 

8. Na sua percepção, assinale a(s) principal(is) causa(s) de rejeição do produto 
CDC: 

(   ) Não precisam de crédito 
(   ) Taxas elevadas 
(   ) Cultura local de poupar para após consumir 
(   ) Cultura de parcelar diretamente no comércio a compra de bens e serviços 
(   ) Facilidade de obter crédito diretamente com fornecedores de bens 
(   ) Empréstimo direto com parentes e amigos a taxas menores 
(   ) Outros ________________ 
 

9. Analisando seus colegas, avalie a abordagem que realizam para oferta de 
CDC aos clientes: 

(   ) Poucos oferecem 
(   ) Todos oferecem 
(  ) Oferecem com freqüência, mas nem todos estão preparados para atender 
plenamente o cliente e sanar suas dúvidas 
(  ) Oferecem com freqüência e demonstram estarem preparados a atender 
plenamente o cliente 
(   ) Outros ___________________________ 
 

10. Escreva aqui pelo menos uma sugestão para contribuir na melhoria do 
produto CDC e aumentar sua contratação nesta agência: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

11. Faixa etária: 
(   ) até 21 anos  
(   ) de 21 a 30 anos 
(   ) de 30 a 40 anos 
(   ) de 40 a 50 anos 
(   ) de 50 a 60 anos 
(   ) mais de 60 anos 
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12. Há quanto tempo é funcionário do Banco: 
 

(   ) até 5 anos  
(   ) de 5 a 10 anos 
(   ) de 10 a 20 anos 
(   ) a mais de 20 anos  


