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RESUMO

O estudo aqui desenvolvido direciona-se a abordar o processo de Gestão e Estratégias para a Redução e Controle da Inadimplência no Banco do 
Brasil, avaliando os mecanismos ou sistemas que possam ser adotados no sentido de reduzir o percentual de inadimplência. Neste processo, é 
necessário que as agências, independente de seu tamanho, revejam seus métodos de gestão e treinem seus colaboradores para serem proativos 
no trato da inadimplência. Quanto aos objetivos, destacam-se: estudar a utilização das ferramentas disponibilizadas para o controle da 
inadimplência para adequação dos parâmetros estabelecidos pelo Banco. Busca-se localizar ações inovadoras com efetivos resultados; verificar o 
perfil de gestão empregado nas unidades com excelentes resultados no controle da inadimplência e quais suas influências no processo de gestão 
e, identificar, depurar e compilar as melhores ações e práticas a serem implementadas no combate à inadimplência, analisando as agências que se 
mantém ou não, dentro do índice orçado. Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva e explicativa na medida em que vem detalhando, analisando e 
avaliando o processo de gestão da inadimplência pelas agências. Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em 
materiais coletados no decorrer do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa e, ainda, outras fontes disponíveis no acervo, principalmente, livros e 
artigos científicos, fossem estes de leitura corrente ou de referência, que possibilitaram a obtenção de informações referentes ao tema em 
questão. O estudo teve maior ênfase nas pesquisas realizadas junto às agências bancárias que obtiveram os melhores e piores resultados na 
gestão da inadimplência no ano de 2016. Foram efetuados levantamentos de dados em campo por meio de questionários e entrevistas. De forma 
complementar foram utilizadas informações obtidas por meio de levantamentos de dados através do sistema corporativo do Banco do Brasil. O 
tipo de pesquisa utilizada foi a exploratória de característica qualitativa.
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