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RESUMO 
 
 

Este trabalho analisa as dificuldades encontradas no cadastramento do 

patrimônio dos clientes produtores rurais do Banco do Brasil, do porte “Demais”, e as 

implicações deste cadastramento no cálculo de seu Limite de Crédito e 

conseqüentemente nas suas relações negociais com o Banco. 

Os bens patrimoniais do cliente produtor rural influenciam diretamente no 

cálculo do Limite de Crédito, mas sistematicamente são encontradas inconsistências 

pelos funcionários do Centro de Suporte Operacional Crédito (CSO), responsáveis 

pelo cadastramento ou atualização dos mesmos. O Banco do Brasil tem a 

preocupação de cadastrar corretamente os bens, mas diversos fatores interferem no 

processo.  

O BB utiliza-se da estrutura das empresas de Assistência Técnica para 

elaborar a relação de bens, chamada de Planeja C3. Entretanto, o processo inicia-se 

bem antes, dentro da agência, no relacionamento mantido entre o cliente e os 

funcionários das suas agências de relacionamento, especificamente, os Gerentes de 

Contas Pessoa Física. Constatou-se que muitas vezes este relacionamento 

acontece de maneira ineficaz, e o cliente não conhece ou não se preocupa com as 

conseqüências de um cadastro incorreto ou incompleto. Somente quando o Planeja 

C3 é enviado ao CSO, é que as inconsistências são detectadas, mas na grande 

maioria não são corrigidas pelos funcionários das agências. Desta forma, ano após 

ano, muitos cadastros continuam não representando com fidelidade a situação 

patrimonial do cliente e conseqüentemente interferindo no cálculo do Limite de 

Crédito e nos negócios entre o produtor rural e o Banco do Brasil.  

Conclui-se pela necessidade de um melhor treinamento e acompanhamento 

do trabalho das empresas de Assistência Técnica por ocasião da elaboração do 

Planeja C3 e por um melhor relacionamento entre a agência e o cliente, com o 

objetivo de esclarecer e orientar o mesmo sobre a necessidade de preocupar-se em 

prestar as informações necessárias, de forma completa e correta. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho é tratada a importância da confecção do cadastro do cliente 

produtor rural, visando alavancar os negócios de crédito do mesmo junto às suas 

agências de relacionamento, do Banco do Brasil.  

O Banco do Brasil (BB) busca o mercado varejista, batalhando diariamente 

por novos clientes, estipulando metas, em concorrência acirrada com os bancos 

privados.  

Tradicionalmente, o BB atende o cliente produtor rural tanto colocando em 

prática os programas subsidiados pelo Governo Federal, como através de linhas de 

crédito próprias. O BB conhece a potencialidade do produtor rural, pois o mesmo é 

fidelizado através do crédito para custeio das lavouras, mas principalmente através 

dos financiamentos para investimentos, os quais são geralmente de longo prazo, 

fazendo com que o produtor rural tenha um relacionamento com o BB por muitos 

anos. 

Infelizmente, muitas vezes o cliente fica impossibilitado de obter novos 

financiamentos junto ao BB, e, portanto procura a concorrência, devido ao pouco 

Limite de Crédito calculado, o qual determina seu teto máximo de financiamento 

para cada linha de crédito oferecida pelo BB.   

O patrimônio do cliente, devidamente cadastrado e avaliado, é o que dará o 

suporte e garantia necessários à avaliação de seu crédito e sua capacidade de 

pagamento em futuras operações, influenciando de forma decisiva no 

dimensionamento de seu Limite de Crédito, compatível com as necessidades e 

capacidades do cliente, e naturalmente provocará a oferta de novos negócios que 

sem dúvida trarão ótimos resultados para o cliente e para o BB, como exemplo, a 

oferta de seguro para frota de caminhões e automóveis, linhas de investimento para 

renovação do maquinário, entre outros. 

Até o final dos anos 80, as atividades do cadastro possuíam uma estrutura 

própria dentro das agências, existindo até mesmo uma comissão denominada de 

"Investigador de Cadastro". Quando um novo cliente procurava a agência, o 

cadastro era confeccionado e este funcionário, após coletar os dados do cliente, 

saía a campo para pesquisar a veracidade dos mesmos, possuindo o Banco grande 

quantidade de informações e documentos a respeito de seus clientes. Deste modo, 

o cadastro era muito confiável, sendo referência para todo o país. Se o cidadão tinha 
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crédito junto ao Banco do Brasil, então tinha crédito no comércio, sendo confiável 

realizar negócios com ele em qualquer outra área.   

Devido à necessidade de redução de despesas e otimização dos recursos, as 

atividades do cadastro foram diluídas entre as funções de atendimento e suporte. 

Com isso, na maioria dos casos, o cadastro deixou de ter a importância devida.  

Com o intuito de recuperar o papel do cadastro como um histórico confiável 

no relacionamento do cliente com o banco, foi desenvolvido um sistema 

informatizado de cadastro, padronizando o registro das informações em todas as 

dependências do Banco.  

Atualmente, a agência detentora do cadastro do cliente faz o cadastramento 

inicial do mesmo, preenchendo diversos módulos, que para pessoa física são: dados 

pessoais, profissionais, endereços e telefones, relacionamentos, dados sociais, 

referências, bens/patrimônio, instrumento de mandato, débitos/créditos com 

terceiros, características especiais e produção agropecuária. 

 Especialmente o módulo Bens/Patrimônio é cadastrado, e anualmente 

atualizado, no Centro de Suporte Operacional Crédito, órgão centralizado em cinco 

capitais do Brasil, quais sejam: Curitiba, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e 

Brasília, com plataformas distribuídas em algumas regiões. No Rio Grande do Sul, 

região do nosso estudo, existe uma plataforma, o Centro de Suporte Operacional 

Crédito - Plataforma Porto Alegre – RS, que atende todo o estado.  

O referido cadastramento e/ou atualização é realizado de acordo com os 

dados constantes numa relação de bens, o Planeja C3, que o cliente encaminha à 

sua agência de relacionamento, e nos documentos remetidos em anexo ao mesmo. 

Dada a sua importância, esta relação de bens faz parte de um modelo fornecido pelo 

BB às empresas de assistência técnica credenciadas junto ao mesmo, para 

confecção dos Projetos Técnicos necessários para solicitação de crédito para 

custeio e investimento pelos produtores rurais.  

É possível detectar-se vários problemas, no momento de efetuar o citado 

cadastramento ou atualização dos bens pelos funcionários do CSO, tais como: 

dados incompletos, bens existentes e não relacionados, bens inexistentes e 

relacionados, documentos em desacordo com o informado no projeto e/ou 

desatualizados, avaliação dos bens super ou sub-dimensionados, bens gravados em 

garantia indevidamente ou inadequadamente, imóveis registrados com condomínio 

inexistentes ou então condomínios não registrados, entre outros. 
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Todas essas inconsistências afetam diretamente o cálculo do Limite de 

Crédito do cliente, muitas vezes inviabilizando ou dificultando negócios de interesse 

de ambas as partes, tais como novos investimentos, crédito para custeio e possíveis 

ofertas de produtos como seguros, consórcios, entre outros, além de 

impossibilitarem a correta indicação de garantias para as operações de crédito 

passíveis de serem efetuadas.  

A informatização, apesar das grandes melhorias que trouxe ao cadastro, não 

resolve o problema da qualidade das informações constantes no mesmo, 

especialmente no que se refere ao módulo Bens/Patrimônio. Esse aspecto depende 

essencialmente da qualidade da informação contida na relação de bens 

confeccionada pela assistência técnica, da postura de cada funcionário, 

comissionado ou não, ao solicitar que o cliente apresente ao BB a relação de seus 

bens, e do seu interesse em manter um ótimo nível de relacionamento e assistência 

ao seu cliente, incentivando-o a prestar corretas informações e apresentar a 

documentação necessária, quando da elaboração do projeto técnico, a partir do qual 

seu patrimônio será cadastrado e atualizado junto ao Banco, possibilitando a partir 

daí, a geração de novos negócios de interesse incontestável para ambas as partes. 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Quais procedimentos se fazem necessários para tornar o cadastro do cliente 

produtor rural, especificamente no que se refere ao módulo Bens/Patrimônio, uma 

fonte segura e confiável de informações, propiciando a alavancagem de novos 

negócios? 

 

1.2  OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Identificar quais são os problemas encontrados no cadastramento dos bens 

patrimoniais do cliente produtor rural, especificamente no que se refere ao módulo 

Bens/Patrimônio, a fim de sugerir mudanças no processo de coleta de dados e no 

relacionamento com o cliente, para que se torne mais ampla e segura a concessão 

de crédito no Banco do Brasil e a oferta de novos produtos para o cliente. 
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1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar os problemas encontrados pelo Centro de Suporte Operacional 

Crédito quando do cadastramento dos bens patrimoniais do cliente produtor rural. 

2) Identificar se a assistência técnica recebe a devida orientação por parte do 

BB, sobre como preencher a planilha Planeja C3. 

3) Identificar se as agências do BB esclarecem ao cliente produtor rural, a 

relevância de informar todos os dados necessários para a confecção do seu 

cadastro, especialmente em relação ao módulo Bens/Patrimônio. 

4) Verificar se os Gerentes de Conta das agências utilizam-se dos dados 

constantes no cadastro do cliente, no que se refere ao seu patrimônio, para 

identificar novos negócios.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste trabalho, é tratada a importância da elaboração correta e completa do 

cadastro do cliente produtor rural, visando alavancar os negócios de crédito do 

mesmo junto às suas agências de relacionamento do Banco do Brasil. 

É preciso deixar claro que o cadastramento do patrimônio do cliente produtor 

rural influencia, de forma direta, a implantação de seu Limite de Crédito, e por 

conseqüência, o nível de negócios e relacionamento que o mesmo terá com o Banco 

do Brasil, tanto no momento de solicitar crédito, através de pedidos de empréstimo 

ou financiamento, quanto no momento de adquirir produtos que o banco oferece, tais 

como seguros, consórcios, previdência privada, entre outros.  

Também se salienta a importância do relacionamento da agência com o 

produtor rural, esclarecendo-o e incentivando-o a informar todos os dados 

necessários para a confecção do seu cadastro, notadamente no que tange ao 

módulo Bens/Patrimônio, visando determinar o seu correto Limite de Crédito junto à 

instituição, para que o mesmo seja devidamente atendido frente às suas 

necessidades, tornando-se, em contrapartida um cliente fiel e satisfeito com os 

serviços oferecidos pelo Banco. 

O agronegócio sempre teve grande importância para o crescimento 

econômico e desenvolvimento social do país. As primeiras preocupações com o 

financiamento à agricultura datam do período colonial. Já entre 1808 e 1821, várias 

medidas foram adotadas e tiveram reflexos na evolução do papel das instituições 

financeiras no agronegócio, entre elas a criação da Casa da Moeda e do Banco do 

Brasil. 

Segundo Dick¹ (apud ALVES, 2001, p.56), em 1855, o Brasil já adotava 

legislação bastante avançada relativa ao penhor rural, instituto que acabava de ser 

introduzido em alguns países da Europa para financiar a agricultura. Entretanto, à 

exceção do Estado de São Paulo, que pressionado pelo “poder de ouro” do café, 

viu-se forçado a aumentar os empréstimos para a agricultura para poder honrar 

nossos compromissos no exterior, os produtores dos demais estados permaneciam 

totalmente desassistidos. Em 1922,  o  Banco  do  Brasil  foi autorizado a dar início a  

_________________________________ 

¹ DICK, Ana L. U. MANUAL DE CRÉDITO AGRÁRIO. Doutrina, Prática e Jurisprudência. Rio de 
Janeiro: Aide Ed., 1991. 
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uma  carteira  de crédito rural, que não chegou a ser implementada na época. Foi 

somente em 1937 que o Banco do Brasil, novamente autorizado, começou a prestar 

assistência financeira à agropecuária através de sua recém criada Carteira de 

Crédito Agrícola – CREAI. 

Novas disposições legais foram aprovadas a partir de 1940, principalmente 

sobre as formas de garantia dos empréstimos, criação de incentivos, isenções, 

subsídios e aporte de recursos. Finalmente, tendo como objetivo de possibilitar o 

fortalecimento econômico dos produtores rurais, em especial os pequenos e médios, 

com a promulgação da Lei n° 4.829/65 ficou institucionalizado o crédito rural no 

Brasil, regulamentado pela Lei n° 8.171, de 1991, que dispõe sobre a Política 

Agrícola, conforme previsão na Constituição Federal de 1988. A partir de 1988, o 

Banco do Brasil começou a destacar-se como instituição de fomento econômico e 

começaram a ser criadas as primeiras linhas de crédito para a agricultura. 

Crédito rural é o suprimento de recursos financeiros, por instituições do 

Sistema Nacional de Crédito Rural, para aplicação exclusiva no setor produtivo da 

agropecuária. Segundo o Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, são 

objetivos do crédito rural: 

a) Financiar, oportuna e adequadamente, o custeio da produção e a 

comercialização de produtos agropecuários; 

b) Estimular os investimentos rurais, inclusive para armazenamento, 

beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários; 

c) Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, 

visando ao aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida das 

populações rurais e à adequada defesa do solo; 

d) Fortalecer o setor rural. 

O crédito é concedido ao produtor rural para suprir recursos financeiros de 

modo a viabilizar seus empreendimentos agropecuários. Financia o custeio da 

produção e da comercialização de produtos agropecuários, estimula os 

investimentos rurais, incluindo armazenamento, beneficiamento e industrialização 

dos produtos agrícolas. Além de fortalecer o setor rural, o crédito rural incentiva à 

introdução de métodos racionais no sistema de produção. 

O crédito rural pode ser solicitado pelo produtor rural - pessoa física ou 

jurídica que se dedique a atividades agropecuárias, e pelas associações ou 

cooperativas de produtores rurais. Não podem ser beneficiados com o crédito rural 
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estrangeiros residentes no exterior, sindicatos rurais ou parceiros, se o contrato de 

parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao financiamento. 

Em finanças, define-se crédito como sendo um instrumento de política 

financeira a ser utilizado por uma empresa comercial ou industrial – na venda a 

prazo de seus produtos, ou por um banco – na concessão de empréstimo, 

financiamento ou garantia. Para um banco, as operações de crédito constituem seu 

próprio negócio. 

A palavra Crédito deriva do latim "credere", que significa acreditar, confiar, ou 

seja: acreditamos, confiamos que alguém vai honrar seus compromissos para 

conosco. Ninguém confia em desconhecidos, em pessoa que acabou de conhecer, 

ou em alguém sobre quem tem poucas informações. Para se confiar nas pessoas, é 

preciso conhecê-las. Para conhecê-las, é necessário basicamente de duas coisas: 

tempo e informação. Para melhor conhecer o cliente, o Banco do Brasil confecciona 

o cadastro do mesmo. 

Segundo BLATT (1999), a ficha cadastral ou cadastro contém um conjunto de 

informações financeiras e não financeiras que subsidiam o processo decisório de 

crédito, sendo um instrumento que auxilia na avaliação da situação econômico-

financeira, idoneidade e capacidade de pagamento do cliente ou de devedor 

solidário de uma operação de crédito. Cadastro é, portanto, um conjunto de 

informações sobre pessoa física ou jurídica que, quando conjugado com outras 

informações, assegura qualidade e segurança às decisões, sendo a base para uma 

concessão de crédito com risco calculado. 

Sobre a concessão de empréstimos, Sayad (1984, p. 104) diz: 

A concessão de empréstimos é atividade onde o risco e as informações 
assumem papel fundamental. Bancos e agentes financeiros precisam ser 
extremamente conservadores na política de distribuição de empréstimos, 
exigindo informações cadastrais, propriedade de bens imóveis, 
conhecimento e confiança. Este tipo de comportamento é intrínseco à 
atividade financeira e faz parte da boa administração de uma carteira de 
empréstimos. 
 

Segundo GITMAN (1987), o risco existe quando as possibilidades relativas a 

diversos resultados podem ser estimadas por quem toma as decisões. 

As informações cadastrais contribuem para a classificação correta do risco do 

cliente, auxiliando, no gerenciamento do processo de crédito no tocante a análise do 

cliente, limite de crédito, propostas, análise de operações, gerenciamento da carteira 

de ativos e clientes da instituição. 
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O cadastro, bem confeccionado e atualizado, é um instrumento essencial para 

a qualidade das decisões de crédito. É com base nas informações cadastrais que se 

concede ou nega-se crédito a uma pessoa. E é embasado em crédito previamente 

definido que se decide pela realização do empréstimo ou financiamento e pelas 

respectivas condições que nortearão essas operações. 

O perfeito conhecimento do cliente permite-nos, ainda, explorar melhor seu 

potencial de negócios e capacidade de absorver produtos oferecidos pelo banco, daí 

a importância de se manter um ótimo relacionamento com o mesmo, criando-se um 

clima de confiança entre ambos. 

A qualidade do cadastro é decisiva para bem emprestar, pois o ato de 

despachar uma operação de crédito apóia-se fortemente na ficha cadastral. Portanto 

são fundamentais a autenticidade, exatidão e confiabilidade do cadastro dos clientes 

do Banco do Brasil. A ficha cadastral deve espelhar a real situação do cliente, 

especialmente no que tange ao seu patrimônio. Infelizmente, é comum encontrarem-

se fichas cadastrais com os dados patrimoniais incompletos, avaliações defasadas, 

contendo bens já inexistentes ou não informando a existência de outros, com dados 

incorretos, imprecisos e desatualizados, comprometendo de forma importante o 

crédito do cliente. 

O cadastro deve representar um resumo da vida do cliente, permitindo ao 

credor confiar no futuro tomador de crédito e determinar o grau de segurança e 

liquidez do crédito deferido. Conceder crédito com base em cadastro de baixa 

qualidade significa confiar “cegamente” em quem não se conhece.  

A confecção do cadastro reveste-se de alguns aspectos formais 

regulamentados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), a quem, por competência, 

conforme art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, cabe cumprir e fazer 

cumprir as disposições que lhe são atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional. As 

Resoluções de nº 2.025, de 24 de novembro de 1993 e a de nº 2.747 de 28 de junho 

de 2000 especificam os dados mínimos necessários que irão compor as fichas 

cadastrais, além da documentação exigida, cuja cópia deverá ser mantida nos 

arquivos das instituições financeiras. O assunto é tratado, também, pelas Circulares 

nº 1.528, de 24 de agosto de 1989 e a de nº 3.006, de 05 de setembro de 2000. 

No Banco do Brasil, o cadastro físico localiza-se na agência em que o cliente 

centraliza seu relacionamento com o banco, competindo a esta agência proceder ao 

cadastramento inicial e a atualização dos dados cadastrais de pessoas físicas, 
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excetuando-se o módulo “Bens/Patrimônio” dos Produtores Rurais do porte “demais” 

(renda bruta agropecuária anual superior a R$ 80.000,00), cujo cadastramento é 

competência do Centro de Suporte Operacional Crédito. 

Para a coleta dos dados referente ao módulo “Bens/Patrimônio”, a agência 

utiliza-se dos serviços das empresas de assistência técnica que normalmente 

confeccionam os projetos técnicos necessários para a solicitação de empréstimos no 

segmento do agronegócio e que, concomitantemente, confeccionam a relação de 

bens do cliente, o denominado Planeja C3. Nesta etapa, a agência não interage com 

o produtor rural, perdendo um momento importante no relacionamento com o seu 

cliente. O cliente não sabe e muitas vezes não é informado "por quê" e "para quê" 

seus bens necessitam ser tão criteriosamente relacionados e avaliados, e por que 

tantos documentos são solicitados. Em suma, o Banco precisa conhecer o cliente 

para conceder-lhe crédito, mas este não tem a noção exata desta necessidade, o 

que pode criar empecilhos para o processo.  

Um aspecto formal importante é a exigência da assinatura do cliente nas 

fichas cadastrais, responsabilizando-se pela veracidade dos dados e permitindo a 

consulta às fontes de referência fornecidas. Como atualmente os cadastros são 

informatizados, dispensando a manutenção de arquivo físico, constando no sistema 

do BB para consultas intempestivas, é o projeto técnico e a declaração de bens 

(Planeja C3) que acompanha o projeto, que são assinados pelo cliente, autenticando 

as informações prestadas. 

Dependendo do tipo de relacionamento que o cliente mantém com o Banco, 

existem vários tipos de cadastro: indicativo, de identificação, simplificado, básico, 

intermediário ou completo. Para o cliente produtor rural, deve ser elaborado o 

cadastro do tipo COMPLETO, o qual contém dados pessoais, dados profissionais, 

endereços e telefones, referências, relacionamentos, dados sociais, bens e 

patrimônio, débitos e créditos com terceiros, instrumentos de mandato, 

características especiais e produção agropecuária. Contém, portanto, todas as 

informações relevantes sobre o cliente e sobre os bens de valor expressivo de 

propriedade do cadastrado ou, quando for o caso, o registro de que o cliente não 

declarou a existência de bens. 

É preciso ressaltar que, no segmento do agronegócio, apesar de ser a renda, 

ou rendimentos, a fonte primária de pagamento, a situação patrimonial do 
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proponente ao crédito é um elemento que ampara sua capacidade de solvência e 

influencia no cálculo do seu Limite de Crédito. 

Limite de Crédito é o valor máximo que o Banco admite emprestar para 

determinado cliente. Em outras palavras, é a exposição máxima ao risco do cliente 

admitida pelo Banco. A atribuição do Limite de Crédito tem por objetivo, além de 

definir a exposição do Banco ao risco de um cliente, permitir postura proativa: 

conhecer o cliente, identificar suas necessidades e os riscos envolvidos antes que 

haja uma demanda por crédito. Possibilita avaliação mais segura e, posteriormente, 

agilidade no atendimento das propostas de empréstimos. 

Para o cálculo do limite de crédito do cliente produtor rural, são ponderados, 

além das pontuações obtidas nas análises qualitativas e técnica, os RECURSOS 

COMPUTÁVEIS, a renda bruta anual e a previsão de receita para a próxima safra. 

Entende-se por RECURSOS COMPUTÁVEIS, os bens comprovados, penhoráveis, 

sem gravames externos (não oferecidos em garantia para outra instituição), sem 

usufruto e sem condição de condomínio pró-indiviso (bem adquirido em sociedade 

com terceiro). Nota-se aí a importância de se realizar o correto e completo 

cadastramento do patrimônio do produtor rural, visto que interfere diretamente no 

cálculo do seu Limite de Crédito, o qual viabilizará ou não futuros negócios. 

No cadastro informatizado do Banco do Brasil, no módulo Bens/Patrimônio, 

estão incluídos: imóveis urbanos e rurais, bens móveis (máquinas, equipamentos, 

veículos), semoventes (animais) e unidades armazenadoras (silos, armazéns). 

De nada adianta o cliente ter relacionado em seu cadastro inúmeros bens 

sem sua correta identificação e avaliação ou sem a devida comprovação através de 

documentação pertinente. Sem comprovação ou sem a devida identificação, os bens 

são tratados como RECURSOS NÃO-COMPUTÁVEIS, e não são considerados no 

cálculo do Limite de Crédito.  

Da mesma forma, bens cadastrados com gravames inexistentes, imóveis 

gravados com condomínios já desfeitos ou gravames já quitados, também 

deterioram o cadastro do cliente, reduzem seu limite de crédito e sua capacidade de 

oferecer garantias, inviabilizando por vezes, ótimos negócios. 

Verifica-se aí, a importância do relacionamento cliente-banco, no intuito de 

esclarecer todos os detalhes atinentes à questão. É necessário um perfeito 

entrosamento entre o Banco, o cliente e os responsáveis pela elaboração do projeto 

técnico onde será declarado o patrimônio do produtor rural. 
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É quase impossível manter-se negócios com o cliente, com base na 

impessoalidade do relacionamento cliente/empresa. Vários estudos demonstram que 

manter boas relações com seus clientes é parte de uma estratégia importantíssima 

para qualquer empresa. 

A implantação do marketing de relacionamento permite que as empresas 

utilizem grande quantidade de informações sobre seus clientes, no intuito de 

conhecê-los, avaliar suas necessidades e também mensurar a satisfação do mesmo 

em relação à empresa. 

Embora existam muitas definições para o termo, para GORDON (1998), o 

marketing de relacionamento é o processo contínuo de identificação e criação de 

novos valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus benefícios 

durante uma vida toda de parceria. 

Segundo MCKENNA (1991), o marketing de relacionamento é essencial ao 

desenvolvimento da liderança no mercado, à rápida aceitação de novos bens e 

serviços e à consecução da fidelidade do consumidor.   

A fidelidade do cliente certamente não é algo que se conquista da noite para o 

dia. Ela é construída por meio de cada experiência que uma pessoa vive em sua 

interação com a empresa. Assim, vale a pena recordar que os consumidores 

passam por várias etapas em seu caminho rumo à fidelidade: cliente presumido, 

cliente potencial qualificado, cliente que concretiza a primeira compra, cliente 

habitual e cliente pregador, GRIFFIN (1998). 

Não se deve considerar a fidelidade dos clientes como certa. A fidelidade 

precisa ser percebida e reconhecida para ser duradoura. O estágio do cliente fiel é o 

mais importante para os lucros em potencial. Os clientes possuem informações 

valiosas e estão dispostos a compartilhá-las se a empresa empenhar-se, financeira e 

corporativamente, na obtenção do feedback. Antes de ter clientes fiéis, precisa-se de 

funcionários fiéis e comprometidos com o processo. 

No caso do produtor rural, em que através do seu cadastro é possível verificar 

suas potencialidades como cliente, o relacionamento direto cliente-banco não deve 

ser desperdiçado. Mesmo usando a intermediação da assistência técnica, o contato 

final e fidelizador são com o funcionário da agência. 

Os bancos oferecem vários produtos e serviços aos seus clientes, e segundo 

KOTLER (2000, p.310), uma oferta ao mercado pode ser diferenciada em cinco 

dimensões: 
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1) Diferenciação de produto - características, qualidade de desempenho, 
qualidade de conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de 
conserto, estilo, design; 
 2) Diferenciação de serviços - facilidade de pedido entrega, instalação, 
treinamento do consumidor, serviços de consultorias, consertos e serviços 
diversos; 
 3) Diferenciação de pessoal - competência, cortesia, credibilidade, 
confiabilidade, responsividade e comunicação; 
 4) Diferenciação de canal – localização física, quantidade de lojas ou 
revendedores – cobertura do canal – tempo, local, qualidade de entrega; 
 5) Diferenciação de imagem – identidade x imagem, símbolos, mídias 
escritas ou audiovisuais, atmosfera, eventos, comunicabilidade, 
previsibilidade, disponibilidade, rentabilidade.  
 

O Banco do Brasil investe constantemente para agregar novos e bons 

produtos, no avanço tecnológico, no aumento do número de pontos de atendimento, 

na busca de uma identidade própria consistente e confiável junto ao cliente e muito 

no treinamento do seu quadro de pessoal. Todos estes aspectos diferenciam o BB 

no mercado de alta competitividade que é o do sistema financeiro, porém, nota-se 

que a diminuição do quadro de pessoal das agências diminuiu também a capacidade 

dos funcionários manterem com o cliente um maior contato pessoal, no intuito de 

conhecê-lo melhor e informá-lo da necessidade que o Banco possui de conhecer 

seu patrimônio com o objetivo de melhor atendê-lo. 

Segundo Herranz, Dávila e Fernández (1998, p.92) as peculiaridades que 

diferenciam as empresas de serviço financeiro de outro tipo de empresa de serviço 

são as seguintes: 

• Dupla relação – As entidades financeiras, em particular os bancos, 
mantêm com seus clientes uma relação de dupla direção. Por um lado 
captam recursos e por outro emprestam recursos, e, em alguns casos, aos 
mesmos clientes. Em outras palavras o cliente é fornecedor e consumidor. 
• Elevada regulamentação – O campo de atuação do setor bancário 
sofre diversas limitações em função da elevada regulamentação que ocorre 
para proteger os clientes, para zelar por sua segurança, solvência e eficácia 
do sistema financeiro. 
• Relação estável com o cliente – Normalmente a relação que ocorre 
entre as entidades financeiras e seus clientes é mais estável, 
diferentemente da que ocorre em outras entidades. As relações costumam 
ser diárias, por isso a comunicação entre banco e cliente é habitual e 
contínua. 
• Risco elevado – O risco é um fator intrínseco da atividade bancária, 
pois está associado à manipulação de dinheiro. 
• Inexistência de patente – O serviço não pode ser patenteado, 
implicando que qualquer boa idéia pode ser facilmente copiada pela 
concorrência. Na atividade bancária ao existe proteção da propriedade 
industrial. Novos produtos e serviços lançados no mercado são rapidamente 
imitados pela concorrência, o que dificulta a diferenciação entre os bancos. 
 

É fundamental compreender o negócio bancário bem como as peculiaridades 

que tornam este setor diferente dos demais, com características próprias. As 
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primeiras peculiaridades se referem ao setor de serviços como um todo e à atividade 

bancária. Estas podem ser resumidas em quatro conceitos: intangibilidade, 

inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade. Além desses fatores, a avaliação do 

serviço bancário é função da percepção do cliente e demanda uma interação 

adequada do mesmo com o funcionário do banco. As instituições financeiras 

pertencem ao campo dos serviços, e por este motivo, a compreensão destas 

características é fundamental na medida em que atuam como premissas do 

desenvolvimento de estratégias por parte dos bancos. 

Uma vez que os consumidores variam em suas necessidades, desejos e 

preferências, um produto comum não pode satisfazer a todos da mesma forma. 

Conforme BONNE (1974, p.89), “o mundo é muito grande e preenchido com muitas 

pessoas diferentes para que os gerentes de marketing construam um composto de 

marketing que satisfaça todos eles”. A alternativa é segmentar, reunir grupos de 

pessoas com características, preferências e gostos semelhantes e tratá-los como se 

fossem iguais. 

“Segmentação é um processo de dividir mercados em grupos de 

consumidores potenciais com necessidades e/ou características similares, que, 

provavelmente, exibirão comportamento de compra similar”, segundo WEINSTEIN 

(1995, p.18). 

A segmentação comportamental do Banco do Brasil classifica o cliente 

pessoa física em grupos homogêneos de comportamento de consumo de produtos e 

serviços bancários, com os seguintes propósitos: 

a) conhecer as necessidades do cliente; 

b) diferenciar ações de comunicação com o cliente; 

c) adequar portfólio de produtos e serviços; 

d) disponibilizar canais apropriados ao perfil do cliente; 

e) orientar a força de vendas. 

Segundo RICHERS (2000), existem várias vantagens para se segmentar os 

clientes, sendo que as principais são: 

a) Domínio de tecnologia – leva à produção de bens que são de preferência de 

certas classes de compradores; 

b) Possibilita uma maior proximidade com o consumidor final; 

c) Permite a oferta de bens e serviços com preços competitivos; 

d) Criação de pontos de venda adequados aos produtos e serviços oferecidos; 
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e) Publicidade dirigida direta e exclusivamente ao público visado. 

O Banco conhece as vantagens da segmentação, e trata de forma 

diferenciada o produtor rural, procurando atendê-lo em todas as suas demandas. 

Entretanto, muitas vezes por falta de tempo, inclusive para treinamento, e 

funcionários interessados e especializados neste segmento do mercado, as 

agências que possuem clientes ligados ao agronegócio perdem boas oportunidades 

de manter contato pessoal com o cliente, de criar um relacionamento de confiança 

que possibilitaria a confecção de um levantamento do patrimônio mais completo e 

confiável, interagindo com a assistência técnica, esclarecendo dúvidas do cliente, 

assimilando e compreendendo suas necessidades e capacidades. 

Para racionalizar o processo do cadastramento do patrimônio do cliente 

produtor rural, o Banco do Brasil delegou às empresas de assistência técnica 

credenciadas junto ao mesmo, o ônus do levantamento e avaliação do patrimônio de 

seu cliente. Portanto, para que suas necessidades sejam atendidas, deve orientar e 

instruir convenientemente estes profissionais para que o referido trabalho seja o 

melhor e o mais completo possível, evitando que quando o projeto chegue nas mãos 

do funcionário da agência, não contenha inconformidades, como vem acontecendo 

atualmente. 

Por sua vez, é importante que, antes de remeter o projeto para o CSO, o 

funcionário que mantém relacionamento com o cliente, detecte e corrija de imediato 

as possíveis divergências, contribuindo assim para que o patrimônio seja 

perfeitamente e intempestivamente cadastrado e/ou atualizado pelos funcionários do 

CSO, evitando perda de tempo para todos os envolvidos no processo. 

 Desta maneira, baseado em um cadastro sólido e consistente, o Limite de 

Crédito do cliente será automaticamente calculado e deferido pelo sistema em 

patamares maiores, possibilitando o incremento das operações de crédito, criando 

oportunidades de outros negócios ao longo de muito tempo, fidelizando o cliente ao 

Banco e aumentando o desempenho das agências no que tange aos negócios 

realizados junto ao segmento do produtor rural. 
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 3  MÉTODO 
 

 

Foi utilizado o método Estudo de Caso do tipo descritivo, com o objetivo de 

analisar um processo em maior profundidade. Os dados foram levantados no Centro 

de Suporte Operacional ao Crédito – Plataforma Porto Alegre – RS e em agências 

do interior do estado do Rio Grande do Sul. 

 

3.1 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo YIN (2001), o Estudo de Caso é utilizado, como estratégia de 

pesquisa, em diversas situações, onde estão incluídas a política, a ciência política e 

a pesquisa em administração pública em estudos organizacionais e gerenciais, 

sendo o método preferido para pesquisas que colocam questões do tipo “como” e 

“por que”, onde o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos.  

O Estudo de Caso, de acordo com GIL (1999), é caracterizado pelo estudo 

aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, permitindo seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

Justifica-se, pois, o uso do citado método, pelo fato de ter sido analisado um 

processo de coleta de informações já implantado e em uso atualmente pelo BB, de 

grande importância para auxiliar o incremento dos negócios do mesmo com o 

produtor rural. A utilização do método tornou mais coerente a coleta das informações 

junto aos diversos respondentes, as quais foram analisadas a fim de obter-se 

soluções viáveis e práticas para os problemas apresentados. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados dois tipos de instrumentos de coleta de dados: para os 

Gerentes de Contas Pessoa Física de diversas agências detentoras de cadastros de 

produtores rurais e para os onze Assistentes A do CSO, foram aplicados 

questionários, com os Gerentes de Setor responsáveis pelos Analistas Técnicos 

Rurais (ATR) que mantém contato com as empresas de assistência técnica e com os 

dois Gerentes de Setor do cadastro, responsáveis pelos Assistentes A, todos 

funcionários também lotados no CSO, foram realizadas entrevistas, fazendo uma 
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triangulação de dados que tornou o processo de análise bastante abrangente. Desta 

forma foram investigados: 

a) Que tipo de relacionamento o funcionário da agência estabelece com o 

cliente produtor rural; 

b) Se e como os clientes são esclarecidos sobre as vantagens de fornecer 

informações corretas sobre o seu patrimônio; 

c) Se o funcionário conhece as reais implicações do cadastro do produtor 

rural no cálculo do Limite de Crédito e nas possibilidades de negócios que ele 

oferece; 

d) Quais as instruções que o banco fornece à assistência técnica 

encarregada de listar os bens patrimoniais; 

e) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos funcionários do CSO 

quando do cadastramento ou atualização dos cadastros dos produtores rurais; 

f) Qual o relacionamento mantido entre a agência e o CSO, no caso de 

inconsistências. 

Para que a investigação tivesse êxito, foram executados os seguintes passos: 

a) Entrevista com os Gerentes de Setor responsáveis pelos ATR,  

encarregados de repassar informações e manter contato com as empresas de 

assistência técnica; 

b)  Entrevista com os Gerentes de Setor do Cadastro, responsáveis pelos 

Assistentes A. 

c)  Questionário aplicado aos onze Assistentes A, funcionários do CSO, 

responsáveis pelo cadastramento e atualização do patrimônio do cliente produtor 

rural; 

d) Questionário aplicado por telefone, com doze Gerentes de Contas Pessoa 

Física, de agências do BB de diversas regiões do Rio Grande do Sul, que possuem 

grande número de clientes produtores rurais.  

 

3.3 AMOSTRA DOS RESPONDENTES 

 

Foram identificados 4 (quatro) tipos de respondentes, que trabalham 

diretamente com o cliente, com as empresas de assistência técnica ou que 

efetivamente cadastram ou alteram o cadastramento do patrimônio do cliente 

produtor rural. São eles: 
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a) Respondente tipo 1: Gerentes de Contas Pessoa Física (PF) 

encarregados do segmento produtor rural  - foram entrevistados  os 

Gerentes das agências de Arroio Grande, Camaquã, Fortaleza dos Valos, 

Horizontina, Palmeira das Missões, Pelotas, Rosário do Sul, Santana do 

Livramento, São Francisco de Assis, São Gabriel, Três Vendas e 

Tupanciretã,  todas do Rio Grande do Sul, escolhidas aleatoriamente entre 

as que possuem grande número de clientes produtores rurais.  

b) Respondente tipo 2: Gerente de Setor do CSO, encarregado de repassar 

orientações à assistência técnica. 

c) Respondente tipo 3: Gerentes de Setor do CSO, responsáveis pelas 

equipes de cadastro formadas pelos  Assistentes A.  

d) Respondente tipo 4: Assistentes A, funcionários do CSO, responsáveis 

pelo cadastramento e atualização do patrimônio do cliente produtor rural. 

 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Após a definição dos objetivos da pesquisa, foi realizado um levantamento 

teórico com a revisão da literatura, sobre a importância do cadastro dos clientes do 

BB e especificamente neste estudo, do cadastramento do patrimônio do cliente do 

produtor rural, suas implicações e também o relacionamento que deve existir entre o 

cliente e os funcionários do Banco, para que os negócios se desenvolvam de forma 

produtiva para todos os interessados, com o intuito de fornecer dados para subsidiar 

a análise dos resultados. 

Tendo em vista que o assunto em questão é restrito a uma população 

específica dentro do BB, foram realizadas entrevistas focadas com os Gerentes de 

Setor responsáveis pelos ATR, que mantém relacionamento com as empresas de 

assistência técnica e com os Gerentes de Setor responsáveis pelas equipes de 

cadastro, compostas pelos Assistentes A, todos funcionários do CSO.  

Para TRIVIÑOS (1987), a entrevista semi-estruturada é um dos principais 

meios que o investigador tem para realizar a coleta de dados. Pode-se entender a 

entrevista semi-estruturada como aquela que parte de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, e que em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à medida que 

se recebem as respostas do informante. 
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Procurou-se fazer com que os entrevistados chegassem nos questionamentos 

que mais interessavam ao estudo através de perguntas que indicassem o caminho a 

ser percorrido, com a mínima interferência por parte do entrevistador, deixando a 

palavra livre ao entrevistado. 

Na seqüência, foi aplicado um questionário para os Gerentes de Contas PF 

das agências escolhidas de modo aleatório, o qual foi respondido por telefone.  

Para os funcionários que trabalham diretamente com o cadastro no CSO, os 

Assistentes A, também foi aplicado um questionário, respondido no próprio local de 

trabalho. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados colhidos nas entrevistas e questionários foram transcritos, 

compilados, tabelados e analisados, de acordo com o tipo de respondente, 

verificando-se a visão de cada grupo, pontos comuns e divergentes, traçando-se 

com isso um caminho de melhorias a ser percorrido. Com relação às entrevistas, foi 

realizada análise de conteúdo e com relação aos questionários foram realizadas 

análises estatísticas.  

O questionário solicitado aos Assistentes A foi desenvolvido visando 

estabelecer, de forma prática, as principais dificuldades que os mesmos encontram 

no momento que vão cadastrar ou atualizar o módulo Bens/Patrimônio do cadastro 

do produtor rural. 

Junto aos Gerentes de Contas PF, o questionário procurou estabelecer que 

tipo de relacionamento é estabelecido entre as partes e se o cadastro é devidamente 

utilizado pelos mesmos para estabelecer novos negócios com o cliente. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo trata dos resultados obtidos. Desta forma, evidencia-se o 

problema da orientação dada às empresas de assistência técnica pelo Banco, do 

encaminhamento da relação de bens, das dificuldades encontradas pelos 

funcionários do CSO e como isto impacta no momento de conceder crédito aos 

produtores rurais. Outras questões analisadas são apresentadas a seguir. 

 

4.1 ORIENTAÇÃO PARA EMPRESAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A primeira parte analisada, é a que trata da forma como as empresas de 

assistência técnica são orientadas pelos ATR’s, no que se refere ao preenchimento 

do Planeja C3 (Anexo A). 

O Planeja C3 é o relatório que contém a relação de todos os bens móveis, 

imóveis, semoventes e unidades armazenadoras, do cliente produtor rural. Este 

relatório é solicitado anualmente pelo BB, para que, após a atualização dos dados e 

valores constantes no cadastro do cliente junto ao Banco, possa ser calculado ou 

recalculado o seu Limite de Crédito, visando a concessão de linhas de crédito que o 

cliente julgue necessário no decorrer do ano, como custeio das lavouras, aquisição 

de máquinas, construção de açudes, silos, entre outros. Normalmente, mas não 

obrigatoriamente, tal relatório acompanha o Projeto Técnico solicitado pelo cliente 

produtor rural às empresas de assistência técnica, com fins de encaminhar o custeio 

de sua lavoura, que usualmente é a primeira linha de crédito que ele solicita no ano. 

As orientações para o preenchimento do relatório são repassadas para as 

empresas de assistência técnica anualmente, por ocasião da divulgação das normas 

do plano da safra de verão. Isso ocorre, normalmente, no mês de agosto. Os ATR’s, 

funcionários do BB, sob orientação de seus Gerentes de Setor, programam reuniões 

com os técnicos das empresas de assistência técnica conveniadas. Nessas 

reuniões, são explicadas as modificações no plano de safra, oriundas de normas do 

governo e de orientações estratégicas do Banco do Brasil, e também são prestadas 

orientações sobre o preenchimento do Planeja C3 e a sua importância para o BB e 

para o cliente. Geralmente, os gerentes das agências e demais funcionários que 

atendem os produtores, também participam dessas reuniões.  
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O resultado do trabalho dessas empresas conveniadas é o correto 

preenchimento das informações requeridas pelo modelo de plano técnico adotado 

pelo BB, e também do Planeja C3. 

 Os ATR’s orientam as empresas, conforme determinação do BB, sobre a 

importância do correto cadastramento e avaliação dos bens, entretanto, não está 

existindo o devido acompanhamento do preenchimento do Planeja C3 por parte do 

BB, o que tem se traduzido em relatórios incompletos, bens mal avaliados e dados 

inconsistentes com a realidade existente. Verificou-se que as empresas de 

assistência técnica não estavam sendo avaliadas no seu desempenho pelo BB, 

procedimento que recomeçou a partir de julho de 2007. O único acompanhamento 

do preenchimento do Planeja C3 até então, ocorria somente quando o Projeto 

Técnico acompanhado do Planeja C3 era submetido ao ATR responsável pela 

região em questão, nas situações em que os normativos internos do BB exigem, tais 

como no caso de projetos de financiamento de valores superiores a R$ 100 mil (cem 

mil reais), ou quando a administração da agência de relacionamento do cliente 

entendia necessária. Desta forma, até então, a maioria dos relatórios 

confeccionados pelas empresas de assistência técnica, não eram acompanhados e 

criticados pelos ATR’s. 

 

4.2  ENCAMINHAMENTO DO PLANEJA C3 
 

 A seguir apresenta-se a análise sobre o encaminhamento do Planeja C3, 

feita com base na entrevista com os dois Gerentes de Setor (Anexo B) e com os 

Assistentes A (Anexo C), todos responsáveis pela atualização cadastral, 

especificamente do módulo Bens/Patrimônio, do produtor rural, realizada no CSO. 

 O CSO dispõe de duas equipes permanentes de funcionários, contando 

juntas atualmente com dois Gerentes de Setor e onze Assistentes A, que realizam 

anualmente o cadastramento e/ou a atualização do patrimônio dos clientes 

produtores rurais, do porte “Demais”, de toda a rede de agências do Banco do Brasil  

no Rio Grande do Sul. A média de atualizações diária é de 3 (três) cadastros por 

funcionário. Portanto, com um número médio de 20 (vinte) dias úteis mensais, são 

atualizados aproximadamente 660 (seiscentos e sessenta) cadastros mensalmente.  

Os meses de maior acúmulo de serviço são março, abril e maio, em que a 

grande maioria dos dossiês contendo a planilha Planeja C3 são enviados pelas 
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agências ao CSO. Invariavelmente, nesses meses ocorre um atraso no prazo 

estipulado pelos normativos do BB para a devolução do dossiê com as informações 

atualizadas à agência de relacionamento do cliente, 

Do total de cadastros enviados pelas agências do Estado para atualização no 

CSO, um percentual de 98% é atualizado, mas os cadastros continuam 

apresentando inconsistências devido à falta ou divergências de dados no Planeja 

C3. Todas as inconsistências encontradas são apontadas em relatório que 

acompanha o dossiê quando o mesmo é devolvido para a agência.   Foi detectado, 

que na grande maioria dos casos, as inconsistências não são sanadas pela agência, 

persistindo no cadastro do cliente e conseqüentemente interferindo negativamente 

no cálculo do Limite de Crédito do mesmo. Percebe-se que o alto percentual de 

inconsistências deve-se ao fato de que o Planeja C3 muitas vezes apenas transita 

na agência antes de ser enviado ao CSO, sem a devida crítica prévia pelos 

responsáveis, nas agências. 

O questionário aplicado aos Assistentes A (Anexo 2), constou da descrição de 

onze inconsistências, passíveis de serem encontradas no Planeja C3. Foi solicitado 

aos respondentes que numerassem de um a três, de acordo com sua experiência, 

tais inconsistências, buscando-se apurar com que freqüência cada inconsistência 

ocorre. Os dados obtidos foram traduzidos na Tabela 1. 
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Questões

 Ocorre 
com 

freqüência % 

Ocorre 
ocasional

mente % 
Nunca 
ocorre % 

1 Falta validação do Planeja C3  4 36,36 6 54,54 1 9,10 

2 
Ausência matrículas 
atualizadas dos imóveis 9 81,82 2 18,18 0 0,00 

3 Bens sem avaliação 4 36,36 7 63,64 0 0,00 

4 
Bens móveis sem número de 
série 10 90,90 1 9,10 0 0,00 

5 
Bens relacionados em 
duplicidade 1 9,10 8 72,72 2 18,18 

6 

Bens imóveis descritos  no 
Planeja C3 em desacordo com 
os documentos de propriedade 7 63,64 4 36,36 0 0,00 

7 
Ausência dos documentos de 
propriedade dos veículos 5 45,45 6 54,55 0 0,00 

8 

Insuficiência de dados para 
cadastramento dos 
semoventes 3 27,,28 8 72,72 0 0,00 

9 
Insuficiência de dados para o 
cadastramento de bens móveis 9 81,82 2 18,18 0 0,00 

10 
Falta de comprovação dos 
bens móveis e semoventes 1 9,10 10 90,90 0 0,00 

11 
Empresa de assistência técnica 
não conveniada com o BB 4 36,36 6 54,54 1 9,10 

 

Tabela 1 – Freqüência de ocorrência das inconsistências no Planeja C3 

 

Com base na Tabela 1, verificamos que a inconsistência que ocorre com 

maior freqüência, é a descrita na questão 4, seguida pela da questão 2 e 9. 

 Foi possível então reordenar inconsistências apontadas que ocorrem com 

freqüência, surgindo a seguinte ordem decrescente, de acordo com o percentual de 

ocorrência: 

a) Bens móveis sem número de série – neste quesito, são relacionados os 

veículos de passeio, caminhões, tratores, colheitadeiras e todo e qualquer outro 

maquinário de valor expressivo o suficiente para onerar o patrimônio de forma 

consistente, e que possam ser oferecidos em garantia de operações, se necessário. 

Todo o bem móvel, registrado sem o seu número de série, ano de fabricação ou 

marca de fábrica, são considerados pelo sistema do BB como Recursos Não-

Computáveis, e por falta de dados de identificação suficientes não podem ser 

oferecidos em garantia; 
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b) Ausência de matrículas atualizadas dos imóveis – os imóveis, constituídos 

de áreas rurais, terrenos urbanos e todas as benfeitorias edificadas sobre eles, para 

serem considerados como Recursos Computáveis, devem estar registrados no 

Cartório de Registro de Imóveis, e a matrícula atualizada dos mesmos (emitida a 

menos de um ano) deve acompanhar o dossiê do cliente para devida comprovação; 

c) Insuficiência de dados para cadastramento dos bens móveis – no mínimo 

deve constar marca, modelo, ano de fabricação e número de série; 

d) Bens imóveis descritos no Planeja C3 em desacordo com os documentos 

de propriedade – imóveis que possuem condomínio (mais de um proprietário) são 

descritos no Planeja C3 como se o referido condomínio não existisse; 

e) Ausência dos documentos e propriedade dos veículos – veículos de carga 

e passeio devem ter cópia de seu Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV) atualizado, anexado ao dossiê, para serem considerados como 

Recursos Comprovados; 

f) Falta de validação do Planeja C3 pela agência – o Planeja C3 deve ter o 

carimbo e assinatura de comissionado da agência, para fins de validação do mesmo, 

e todas as cópias de documentos devem ser reconhecidas por funcionário da 

agência; 

g) Bens sem avaliação – inconformidade que desclassifica totalmente o bem 

para fins de computação como Recurso Computável, não sendo possível o seu 

cadastramento; 

h) Empresa de assistência técnica não conveniada com o BB – toda empresa 

de assistência técnica que elabora Projeto Técnico e o Planeja C3, deve ser 

conveniada com o BB, mediante contrato, sendo que esta informação deve constar 

no sistema do BB, em campo apropriado. Caso a empresa não seja conveniada, o 

dossiê é sumariamente devolvido na triagem do CSO; 

i) Insuficiência de dados para o cadastramento dos semoventes – os 

semoventes - bovinos, ovinos, eqüinos e outros, devem ter sua raça, idade e cor 

descritas no Planeja C3 para que possam ser devidamente identificados, sendo que 

também deve constar o imóvel em que estão localizados; 

j) Bens relacionados em duplicidade – muitas vezes, o mesmo bem é 

relacionado em duplicidade no Planeja C3, majorando indevidamente o patrimônio; 
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k) Falta de comprovação dos bens móveis e semoventes – a empresa de 

assistência técnica deve fazer constar no Planeja C3 que os bens foram por ela 

identificados como existentes, sob pena de torná-los Recursos Não-Computáveis. 

Além das inconsistências relacionadas no questionário, sistematicamente 

ocorrem outras, detectadas pelos Assistentes A. São elas: 

a) Quando o casal (marido e mulher) possuem cadastros independentes,  

muitos imóveis são cadastrados nos respectivos “Planeja C3”, com 

percentual de participação de 100% para ambos – o mesmo imóvel não 

pode pertencer concomitantemente à duas pessoas, com 100% de 

participação para cada uma. 

b) A agência remete para o CSO, cadastros de produtores rurais que não são 

classificados como “Demais”, cuja atualização é de responsabilidade da 

agência. 

c) Veículos constam no Planeja C3 com dados divergentes do documento de 

propriedade (CRLV). 

d) Registro de imóveis em condomínio, com percentuais de participação mal 

dimensionados ou como se o condomínio fosse inexistente. 

e) Apresentação de número de série fictício dos bens. 

f) Cópias dos documentos sem validação pela agência (confere com o 

original). 

g) Falta de instrumento de cessão (arrendamento) no dossiê do proprietário 

do imóvel. 

h) Agência não toma providências apontadas no relatório enviado pelo CSO, 

as inconsistências não são corrigidas. 

Foi possível notar que as inconsistências acima apontadas podem sub-

valorizar ou supervalorizar o patrimônio do cliente, tornar demorado e oneroso o 

processo de atualização de seu cadastro, e muitas vezes contribuem para diminuir o 

Limite de Crédito calculado, inviabilizando novos negócios que interessam ambas as 

partes. 
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4.3   RELACIONAMENTO ENTRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AGÊNCIA E CLIENTE 

 

Para análise deste item, foi aplicado um questionário (Anexo D) aos Gerentes 

de Contas Pessoa Física, de agências com grande número de clientes produtores 

rurais, procurando verificar como se realiza a coleta de dados e o relacionamento 

mantido entre as três partes envolvidas: cliente, BB e empresa de assistência 

técnica.  

O questionário constou de 5 (cinco) questões, para serem respondidas com 

SIM ou NÃO. Referido questionário foi aplicado via telefone, para facilitar a 

comunicação e a colocação de alguns posicionamentos por parte dos respondentes. 

O resultado do questionário foi resumido na Tabela 2, determinando o 

percentual encontrado para cada questão. 

 

Questão SIM % NÃO % 
1 – Esclarecem ao cliente importância 

cadastro 12 100 0 0 

 2 – Planeja C3 é analisado pelo gerente 
BB 8 66 4 34 

3 – Patrimônio usado como informação 
para crédito 8 66 4 34 

4 - Patrimônio usado como informação 
para outros produtos 8 66 4 34 

   5  - Já reavaliou limite de crédito 10 83 2 17 

 

Tabela 4 - Resultado questionário Gerente de Contas PF 

 

 a) Questão 1: Esclarecem ao cliente produtor rural a importância do correto 

cadastramento e avaliação de seus bens para que suas necessidades de crédito 

sejam devidamente atendidas? 

A totalidade das respostas foi SIM, entretanto, muitos Gerentes salientaram 

que, apesar do esclarecimento ser feito, muitos são relutantes no que se refere a 

informar corretamente e totalmente o seu patrimônio.  

b) Questão 2: Quando o Planeja C3, contendo a relação de bens do cliente é 

entregue na agência, é analisado pelo Gerente de Contas para verificação de 
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inconsistências ou ausência de documentos de propriedade, antes do envio ao CSO 

para a atualização cadastral? 

Mais que a metade, 66% responderam que SIM, contra 34% de respostas 

NÂO. Os que responderam NÃO, nunca o fazem, servindo apenas de ponte entre o 

CSO e a empresa de assistência técnica. Já os que responderam SIM, disseram que 

fazem a verificação na maioria das vezes, ou delegam para outro funcionário fazer a 

mesma, mas que em épocas de grande movimento na agência, ela se torna inviável 

por absoluta falta de tempo, então preferem esperar a análise do CSO para 

posteriormente regularizar o cadastro com base nos apontamentos feitos pelo 

mesmo. 

c) Questão 3: O patrimônio constante do cadastro do cliente produtor rural é 

utilizado como informação para oferta de crédito (por ex: existência de garantia de 

qualidade)? 

A grande maioria (66%) respondeu SIM, chegando mesmo a considerar como 

um fator decisivo na oferta de crédito ao cliente. Entretanto, 34% responderam NÃO, 

considerando que não existe esta necessidade, já que o cliente é quem procura a 

agência em busca de financiamentos. Tal resultado pode demonstrar a postura pró-

ativa de umas agências e reativa de outras com relação à oferta de crédito. Talvez o 

banco pudesse utilizar esses dados de uma forma padronizada em todas agências, 

para oferta de crédito aos produtores rurais.  

d) Questão 4: O patrimônio constante do cadastro do cliente produtor rural é 

utilizado como informação para oferta de outros produtos do banco, como por 

exemplo: seguro veículos, seguro residencial, consórcios, e outros? 

A maioria considerou que SIM (66%), contra 34% que responderam NÃO. 

Mas o que se percebeu, foi que o cadastro pode ser um ótimo instrumento para 

ajudar na venda de produtos do Banco, porém, por falta de tempo, ele não é 

utilizado com esta finalidade, sendo que a oferta de produtos é feita continuamente 

ao cliente, sem consulta prévia ao cadastro. 

e) Questão 5: Já teve experiência com o fato do Limite de Crédito ter sido 

reavaliado e majorado após correta revisão e atualização cadastral do cliente 

produtor rural, possibilitando melhor atendimento às necessidades de crédito do 

mesmo? 

Foram 83% de respostas SIM, e apenas 17% responderam NÃO.  
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Verifica-se que o Limite de Crédito do cliente pode ser majorado após o 

correto cadastramento de seus bens. Muitas vezes, por estar com documentos 

desatualizados, ou por receio de que esses dados patrimoniais sejam usados com 

outros fins, o cliente tem seu Limite de Crédito calculado em valores defasados com 

a realidade. Neste momento nota-se a importância do bom relacionamento mantido 

entre a agência e o cliente no sentido de dirimir suas dúvidas, esclarecendo pontos 

não perfeitamente entendidos para que ele se sinta incentivado a prestar as 

informações da forma mais correta possível para a empresa de assistência técnica.  
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Este estudo foi movido pela necessidade de identificar os problemas 

encontrados no cadastramento dos bens patrimoniais do cliente produtor rural, 

especificamente no que se refere ao módulo Bens/Patrimônio, fato este que interfere 

direta e significativamente nos negócios da agência junto ao seu cliente. 

O cliente é o patrimônio do Banco e, portanto, deve ser atendido da melhor 

forma em todos os momentos. Especificamente o produtor rural é um cliente que se 

torna fiel ao Banco, em grande parte devido às linhas de crédito específicas, e 

muitas vezes subsidiadas pelo governo, que atendem suas necessidades de 

recursos por ocasião do plantio ou no momento de fazer investimentos em aquisição 

de maquinários ou benfeitorias. Para atender estas necessidades, e com base na 

sua renda e no seu patrimônio, o sistema informatizado do BB procede ao cálculo do 

Limite de Crédito do cliente, para fins de determinar o valor máximo de recursos que 

podem ser ofertados ao cliente. Este cálculo é feito baseado em diversas variáveis, 

sendo uma delas o patrimônio do cliente registrado como Recursos Computáveis. 

O problema que foi detectado e que determinou este estudo, é que o 

cadastramento e atualização do patrimônio do cliente produtor rural, do porte 

“Demais”, aqueles com renda bruta anual superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

vêm sendo realizado de uma maneira que não tem se mostrado muito eficiente, e 

com isso, classificando seus bens muitas vezes indevidamente tanto como 

“Recursos Computáveis” ou “Não Computáveis”, interferindo positiva ou 

negativamente no cálculo do Limite de Crédito. 

O levantamento e cadastramento do patrimônio do cliente passam por vários 

estágios dentro de um processo conduzido por diversos atores: empresas de 

assistência técnica, funcionários das agências e funcionários do Centro de Suporte 

Operacional, que muitas vezes não interagem de maneira correta, tornando o 

processo lento, oneroso e muitas vezes incorreto.  

O BB mantém convênio com empresas que prestam assistência técnica aos 

clientes, e por intermédio de seus Analistas Técnicos Rurais, repassam as 

instruções necessárias para que estas empresas procedam ao levantamento e 

avaliação do referido patrimônio.  

O relatório contendo estas informações, o Planeja C3, é encaminhado à 

agência de relacionamento do cliente, e esta envia o dossiê para o Centro de 
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Suporte Operacional - Crédito, responsável pela análise e inserção dos dados no 

sistema informatizado do Banco do Brasil, dos clientes produtores rurais do porte 

“Demais”. 

O grande problema detectado nesta fase, é que, na grande maioria dos 

casos, os relatórios chegam ao CSO incompletos, com divergência de dados, dados 

não preenchidos e diversas outras inconsistências. 

De acordo com os dados levantados nas entrevistas e questionários, verifica-

se que o BB tem preocupação em orientar as empresas de assistência técnica sobre 

a maneira como os dados devem ser coletados e apresentados. Entretanto, como 

não existe uma fiscalização de fato sobre este serviço, o mesmo acaba sendo feito 

de maneira bastante incompleta e apresentando dados fictícios e inexatos, conforme 

foi determinado através do questionário feito junto aos funcionários do CSO, que 

apontaram diversos problemas encontrados constante e sistematicamente no 

Planeja C3, sendo que os mais importantes são os abaixo descritos: 

a) Bens móveis sem número de série; 

b) Ausência de matrículas atualizadas dos imóveis; 

c) Insuficiência de dados para cadastramento dos bens móveis; 

d) Bens imóveis descritos no Planeja C3 em desacordo com os documentos 

de propriedade; 

e) Ausência dos documentos de propriedade dos veículos; 

f) Veículos cadastrados no Planeja C3 com dados divergentes do documento 

de propriedade; 

g) Bens sem avaliação; 

h) Insuficiência de dados para o cadastramento dos semoventes; 

i) Bens relacionados em duplicidade; 

j) Falta de comprovação dos bens móveis e semoventes; 

k) Registro de imóveis em condomínio com percentuais de participação mal 

dimensionados ou como se o condomínio fosse inexistente; 

l) Apresentação de número de série fictícia dos bens móveis. 

Entretanto, detecta-se que os motivos pelos quais os dossiês de cadastro são 

devolvidos para a agência sem atualização ou são atualizados parcialmente, com 

grande número de apontamentos a serem regularizados, não se devem unicamente 

à maneira com que o Planeja C3 é preenchido, mas também à maneira com que os 
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funcionários da agência, sob responsabilidade do Gerente de Contas PF interferem 

no processo. 

Segundo dados coletados nesta pesquisa, os Gerentes de Contas têm 

preocupação em orientar o cliente sobre a importância da declaração de todos os 

seus bens de maneira correta e completa à assistência técnica por ocasião da 

elaboração do Projeto Técnico. No entanto, quando o Planeja C3 é entregue na 

agência, um grande percentual (34%) declarou não criticar o mesmo antes de enviar 

ao CSO, não mantendo neste momento nenhum contato com o cliente para 

esclarecer inconsistências, solicitar documentos faltantes ou dirimir dúvidas. Além 

disso, muitas vezes o dossiê é devolvido pelo CSO em função de que alguma 

determinação constante nos normativos do BB não ter sido cumprida, conforme 

abaixo elencado: 

a) Falta de validação do Planeja C3 por comissionado da agência; 

b) Empresa de assistência técnica não conveniada com o BB; 

c) Remessa para o CSO de cadastros de produtores rurais não classificados 

como “Demais”; 

d) Cópias dos documentos sem validação pela agência (confere com o 

original); 

e) Falta de instrumento de cessão no dossiê do proprietário do imóvel.  

Salienta-se neste momento a importância do bom relacionamento entre 

cliente e funcionário, para que o clima de confiança incentive o produtor a ajudar a 

assistência técnica quando da elaboração do Planeja C3, fornecendo a totalidade 

dos dados necessários, acrescidos da devida documentação. É este também o 

momento oportuno para o início de um levantamento preliminar das possibilidades 

de oferta de outros produtos do BB ao cliente. 

Historicamente, o cliente não fornece a relação completa de seus bens 

corretamente avaliados, com receio que seja usada pelo BB ou por outras 

instituições de maneira indevida. Cabe, portanto, à agência, por intermédio de seu 

Gerente de Contas PF, manter um relacionamento de confiança com o cliente, 

informando-o das vantagens que obterá em fazer a declaração correta e que todos 

os dados são sigilosos, de uso exclusivo do BB, no intuito de melhor atendê-lo. 

Este bom relacionamento entre o cliente e a agência, muitas vezes tem se 

tornado difícil, pois atualmente o BB trabalha com um quadro enxuto de pessoal e as 
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demandas nas agências são intensas. Mas este relacionamento pode e deve ser 

incentivado ao máximo,  visando o interesse de ambas as partes.  

Foi percebido no decorrer deste estudo que, embora a maioria das agências 

(66%) participantes da pesquisa ter informado que utilizam as informações contidas 

no cadastro de bens do cliente, ainda um grande percentual não considera 

importante este recurso para verificar a possibilidade de ofertar novas linhas de 

crédito ou produtos aos clientes, já que na sua maioria, os clientes procuram o BB 

quando necessitam. Portanto, as agências não estão agindo de forma pró-ativa, mas 

passivamente, provavelmente deixando muitas vezes, de realizar bons negócios. 

Finalmente, conclui-se que o BB tem grande preocupação em cadastrar 

corretamente os dados sobre o patrimônio do cliente produtor rural, e para isso, 

possui uma boa estrutura física e tecnológica, utilizando-se inclusive das empresas 

de assistência técnica na coleta de dados, as quais, segundo informações colhidas, 

já estão recebendo uma cobrança maior por parte do BB, quanto ao serviço de 

coleta de dados realizado. Entretanto, a interação entre os diversos grupos 

envolvidos no processo está bastante deficiente, o que leva ao surgimento dos 

problemas detectados.  

Vários obstáculos são encontrados na coleta de dados, mas os mais 

importantes detectados neste estudo foram: 

a) Resistência do produtor rural em prestar informações completas, faltando 

portando uma maior interação entre a agência, através de seu Gerente de 

Contas, com o cliente, criando um clima de respeito, confiança e 

transparência entre as partes envolvidas. 

b) Desinteresse das empresas de assistência técnica em coletar os dados de 

maneira completa, dada à quantidade de dados inconsistentes 

encontrados no Planeja C3. 

c) Falta de acompanhamento por parte do BB, das empresas de assistência 

técnica, quando da elaboração do Planeja C3. 

d) Falta de revisão do Planeja C3 pelos Gerentes de Contas, antes da 

remessa do mesmo para o CSO. 

e) Falta de regularização dos apontamentos efetuados pelo CSO quando da 

atualização do cadastro do cliente, pelos Gerentes de Contas das 

agências. 
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5.1  LIMITAÇÕES 

 

 A grande limitação encontrada neste trabalho foi à impossibilidade de 

abranger a totalidade das agências do Rio Grande do Sul, na pesquisa efetuada 

junto aos Gerentes de Contas Pessoa Física, devido ao pouco tempo disponível. 

Entretanto, a amostra colhida é bastante representativa, já que é composta por doze 

agências do Rio Grande do Sul, selecionadas aleatoriamente, dentre as 

dependências que possuem grande número de clientes produtores rurais, 

identificadas pelo número de cadastros enviados ao CSO, refletindo a situação 

encontrada nas agências do BB que historicamente trabalham com este segmento. 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

As sugestões a seguir apresentadas visam ajudar a tornar a coleta de dados 

e cadastramento do patrimônio do cliente produtor rural do Banco do Brasil mais 

correta e confiável, objetivando o aumento do Limite de Crédito do cliente e 

conseqüentemente aumentando os negócios entre o produtor rural e o Banco do 

Brasil. 

a) Melhor acompanhamento das empresas de assistência técnica por parte 

dos ATR’s, no que tange à coleta de dados dos bens patrimoniais do 

cliente, através de reuniões mais freqüentes e orientadas para a 

elaboração do Planeja C3.   

b) Confecção de um “check-in” ou de uma “cartilha” pelo CSO e enviado às 

agências, orientando as mesmas no sentido de minimizar inconsistências 

no Planeja C3 antes da remessa do mesmo ao CSO. 

c) Cobrança pelo CSO, das correções que se fazem necessárias, apontadas 

no relatório de inconsistências enviado às agências; 

d) Promover maior relacionamento entre o cliente produtor rural e a agência 

antes da elaboração do Planeja C3. 

e) Cursos de marketing de relacionamento para os Gerentes de Contas das 

agências, promovidos pelo BB. 
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ANEXO A – ENTREVISTA COM GERENTE SETOR - ATR 

 

 

1) O Planeja C3 é confeccionado pelas empresas de assistência técnica sob 

orientação do BB. Como são repassadas estas orientações, quando e por quem? 

 

2) A assistência técnica percebe a importância/implicações do correto 

preenchimento do Planeja C3 e das corretas avaliações e descrições dos bens dos 

clientes? 

 

3) Existe algum tipo de crítica à assistência técnica quando do preenchimento do 

Planeja C3? Se tiver, quem é o responsável? 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM GERENTE SETOR CADASTRO 

 

1)  Qual a média de cadastros atualizados por funcionário/dia? 

 

2)  Quais os principais motivos de devolução de cadastros sem atualização? 

 

3) Na sua opinião, porque os cadastros são enviados ao CSO pela agência com 

tantas inconformidades? 

 

4) Como é o relacionamento entre o CSO e as agências no que se refere à 

atualização cadastral do produtor rural? 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO ASSISTENTE A 

 

Classifique, conforme usando a numeração abaixo: 

 

1 – ocorre com freqüência 

2 – ocorre ocasionalmente 

3 – nunca ocorre 

 

Dificuldades encontradas quando da atualização cadastral do produtor rural, módulo 

bens/patrimônio: 

 

(    ) Falta validação do Planeja C3 pela agência 

(    ) Ausência de matrículas atualizadas dos imóveis 

(    ) Bens sem avaliação 

(    ) Bens móveis sem número de série 

(    ) Bens relacionados em duplicidade 

(    ) Bens imóveis descritos no Planeja C3 em desacordo com os documentos de  

        propriedade. 

(    ) Ausência dos documentos de propriedade dos veículos 

(    ) Insuficiência de dados para cadastramento semoventes 

(    ) Insuficiência de dados para cadastramento bens móveis 

(    ) Falta comprovação dos bens móveis e semoventes 

(    ) Empresa de assistência técnica não conveniada com o BB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

ANEXO D – QUESTIONÁRIO GERENTE CONTAS PF 

 

1) O cliente produtor rural é esclarecido da importância do correto 

cadastramento e avaliação de seus bens para que suas necessidades de crédito 

sejam devidamente atendidas? 

 

     (    ) SIM        (    ) NÃO 

 

2) Quando o Planeja C3, contendo a relação de bens do cliente é entregue na 

agência, é analisado pelo Gerente de Contas para verificação de inconsistências ou 

ausência de documentos de propriedade antes do envio ao CSO para a atualização 

cadastral? 

 

     (    ) SIM        (    ) NÃO 

 

3) O patrimônio constante do cadastro do cliente produtor rural é utilizado como 

informação para oferta de crédito (existência de garantia de qualidade)? 

 

     (    ) SIM        (    ) NÃO 

 

4) O patrimônio constante do cadastro do cliente produtor rural é utilizado como 

informação para oferta de outros produtos do banco, como por exemplo: seguro 

veículos, seguro residencial, consórcios, etc? 

 

     (    ) SIM        (    ) NÃO 

 

5) Já teve experiência com o fato do Limite de Crédito ter sido reavaliado e 

majorado após correta revisão e atualização cadastral do cliente produtor rural, 

possibilitando melhor atendimento às necessidades de crédito do mesmo? 

 

     (    ) SIM         (    ) NÃO 

 

 


