
O LUCRO QUE
DESPERTA COBIÇA
Os invejáveis resultados
de grandes bancos
brasileiros podem atrair
o interesse de alguns
gigantes mundiais
por Sérgio Sister

Se os bancos brasileiros estão tão bem estrutu-
rados e são tão lucrativos - como confirmam

os excelentes balanços de 2004 -, nada mais natu-
ral que se alimentem no mercado as especulações
sobre o interesse dos gigantes internacionais na
aquisição das grandes instituições nacionais.

No início de 2005 borbulharam rumores, por
exemplo, de que o Citigroup daria uma tacada no
país para comprar o Unibanco, o Itaú ou o Bradesco.
Especialistas como Geraldo Gardenali, professor da
Fundação Getulio Vargas (FGV) e ex-presidente do
Banco Nossa Caixa, e Erivelto Rodrigues, presidente





da Austin Ratings, acreditam que essa hipótese esteja
realmente no horizonte. Afinal, grupos como o Bank
of America e o próprio Citi, impedidos de crescer nos
Estados Unidos por força da legislação antitruste, es-
tão sendo obrigados a buscar alternativas em outras
paragens, como a Ásia e a América Latina.

"O Itaú não está absolutamente à venda",
reagiu seu presidente, Roberto Setúbal, quando
provocado por um jornalista sobre o suposto in-
teresse do Citi. Para ele, com um valor de mercado
de US$ 20 bilhões, seu banco é "incomprável".
Incomprável é um modo de dizer. Primeiro, por-
que são ativos muito rentáveis: o lucro conjunto
do Bradesco, Itaú e Unibanco em 2004 somou
R$ 8,119 bilhões. O lucro líquido do Itaú, o maior,
de R$ 3,776 bilhões, representou quase 19% de seu
valor de mercado, interessante sob qualquer ân-
gulo. É preciso considerar também que os valores
negociados pelos titãs financeiros da América do
Norte e da Europa costumam ir bem longe.

O Citigroup dispõe, de imediato, de US$ 11,5
bilhões levantados com a venda da unidade de se-
guros da Travelers e ainda pode contar com o poder
bilionário de troca de ações do grupo por papéis

dos bancos almejados. Apenas como exemplo, no
caso do Itaú somente a corretora americana Merrill
Lynch (ligada a bancos estrangeiros, que normal-
mente opera para clientes externos) comprou 1,4
milhão de ações preferenciais (PN) entre 4 e 8 de fe-
vereiro de 2005 (perto de RS 650 milhões), segundo
o sistema BlankSys. No caso do Bradesco, a Merrill
comprou 4,9 milhões de ações PN e a suíça UBS ou-
tros 9,2 milhões (cerca de R$ 800 milhões).

Menos aquisições e mais acordos
Tanto Gardenali quanto Rodrigues acham, po-

rém, que negócios de vulto - participações decisi-
vas no capital - não devem ocorrer tão cedo. Antes,
os bancos brasileiros ainda vão caprichar muito
na musculação. Em parte, mediante aquisições de
bancos disponíveis no mercado interno - como os
estaduais, encabeçados pelo Banco do Estado de
Santa Catarina (Besc). E também por meio de mul-
tiplicação de pontos de contato e de atendimento
de novos clientes e máxima ampliação do leque de
produtos e serviços, típico de um banco universal.

É certo que, em termos de grandes aquisições,
2004 não foi um ano pródigo. O Unibanco com-



prou a Banca Nazionale del Lavoro (BNL) com 107
mil clientes, 96 mil cartões e uma carteira de crédito
de quase R$ 700 milhões. O Bradesco venceu o leilão
de privatização do Banco do Estado do Maranhão
(BEM) por R$ 78 milhões e comprou a rede de aten-
dimento e a carteira de clientes do Banco Morada. O
Itaú ficou com a financeira Intercap - que lhe abre
negócios com veículos usados em todo o interior de
São Paulo - e dividiu com o Citibank a parte da Cre-
dicard que cabia ao Unibanco, ficando agora, cada
um, com 50% da companhia. O HSBC conseguiu a
financeira Losango do compatriota Lloyd's.

O que prevaleceu em 2004 foram, em especial,
os arranjos operacionais dos grandes bancos com
cadeias de lojas, com as instituições financeiras
menores e com associações de classe. O objetivo foi
abocanhar parcelas maiores dos dois mais cobiça-
dos nichos de negócios bancários do momento. Um
deles, o crédito consignado, com desconto em fo-
lha de pagamentos para aposentados, pensionistas,
funcionários públicos e assalariados com registro
em carteira. Outro, o microcrédito, destinado aos
milhões de consumidores das camadas de menor
renda da população. "Cerca de 50% das pessoas
empregadas no Brasil, que têm carteira de trabalho
assinada, são clientes potenciais dos empréstimos
com desconto em folha", calcula Wilson Massao
Kuzuhara, vice-presidente do Banco Votorantim,
uma das instituições que se destacaram em rentabi-
lidade e crescimento de crédito e que registrou, em
2004, o menor custo operacional (0,19 ponto) entre
todos os grandes bancos. Os outros 50%, que estão
informalmente vinculados a empresas, são, por sua
vez, clientes potenciais do microcrédito - emprésti-
mos de pequenos valores, entre R$ 200 e R$ 300.

A concorrência pelo mercado de crédito consig-
nado é acirrada porque, apesar dos spreads mais es-
treitos, carrega um risco muito menor. E tem dado
muito trabalho aos grandes bancos que entraram
mais atrasados no jogo. À exceção da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) - a primeira grande corporação
financeira a apostar na idéia -, foram os bancos de
menor porte, como o BMG, Bic Banco, Industrial,
Panamericano, Cruzeiro do Sul e Rural, os mais rápi-
dos e agressivos. A ponto de o BMG ter conseguido
formar a segunda maior carteira dessa modalidade,
atrás apenas da Caixa, com R$ 5 bilhões em emprés-
timos. Os grandes só começaram a ter peso efetivo
após o escândalo do ano no sistema bancário: a
intervenção no Banco Santos no final de 2004 (li-
quidado extrajudicialmente em maio de 2005).

Os prejuízos dos investidores que confiaram seus
recursos ao Santos repercutiram no mercado financei-
ro na forma de um descrédito em relação aos bancos

de pequeno e médio porte. O evento provocou migra-
ção de depósitos a prazo para as grandes instituições,
deixando as menores sem bala para continuar ban-
cando os empréstimos. No quarto trimestre de 2004,
o BMG, o Cruzeiro do Sul e o Rural perderam entre
30% e 55% de seus fundos em consignado. Com isso,
Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander e HSBC aumen-
taram a captação de recursos e compraram créditos
dos concorrentes menores. Agora, cada um destes tem
seu patrono grande, que garante o funding e recebe
em troca suas habilidades na conquista de trabalha-
dores da ativa com carteira assinada e aposentados
e pensionistas do INSS. Aliás, as cessões de crédito
justificam em boa parte o excepcional crescimento do
BNP Paribas. Pelos dados de Valor Financeiro, o banco
francês foi o que mais cresceu (entre os grandes) em
operações de crédito em 2004 (141,4%), muito à frente
do segundo colocado, Votorantim (71,1%).

No microcrédito, os gigantes estão entrando
por conta própria ou em associação com cadeias
de lojas de varejo, supermercados e toda sorte de
estabelecimento com fluxo expressivo de pessoas.
O Itaú, por exemplo, criou em junho de 2004 a
financeira Taií, dirigida a clientes de baixa renda,
que deverá somar 150 lojas até o final de 2005. A
partir da Taií, fez uma joint venture com a Com-
panhia Brasileira de Distribuição (CBD), o Pão de
Açúcar, para atingir o mesmo objetivo dentro da
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rede de perto de 550 lojas. E também um acordo
com as Lojas Americanas, para instalar unidades
no interior de outras 180 lojas.

O Bradesco, por sua vez, multiplicou sua capa-
cidade de atendimento com o Banco Postal (em
agências dos Correios) e realizou parcerias com as
Casas Bahia e Lojas Salfer. O Banco do Brasil tam-
bém arregaçou as mangas, no segundo semestre
de 2004, com seu Banco Popular do Brasil (BPB),
que prevê a conquista de 8,5 milhões de "sem-ban-
co" das classes C e D em um prazo de dois anos. Já
foram instalados 6 mil correspondentes bancários
em lojas, mercadinhos, farmácias e grandes vare-
jistas das regiões metropolitanas de todo o Brasil.

A confiança aumenta
Mesmo que o crédito consignado esteja apre-

sentando enorme expansão, ele não explica todo
o vigoroso resultado dos bancos em 2004. É, por
enquanto, apenas um item minoritário. O univer-
so das operações de crédito em geral dos bancos
comerciais e múltiplos foi de R$ 376,7 bilhões
em 2004, contra R$ 313,6 bilhões em 2003, uma
variação de 20,1%. Segundo Silvio de Carvalho,
diretor executivo de controladoria do Banco Itaú,
o crescimento conjunto do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, do emprego e da renda reper-
cutiu em praticamente todas as linhas. Sérgio
Bhadur, presidente do Credicard Banco, que viu o
segmento de cartões de crédito chegar a um fatu-
ramento de R$ 100 bilhões, aponta a excepcional
performance do consumo.

Na visão de Márcio Cypriano, presidente do Bra-
desco, a conjuntura econômica favorável é respon-
sável pelo forte crescimento das linhas de crédito
destinadas às pessoas físicas, as mais rentáveis dos
bancos e financeiras. O saldo das operações de crédi-
to pessoal e de financiamento do consumo chegou
a R$ 125,7 bilhões, em dezembro de 2004, um salto
de 33,1% em relação a igual mês de 2003. "As pessoas
passaram a confiar que terão renda suficiente para
tomar um empréstimo, comprar um carro novo, me-
lhorar sua condição de vida", observa Cypriano.

A novidade no que diz respeito ao crédito é que,
desta vez, houve um aumento contínuo de finan-
ciamentos a empresas de pequeno e médio porte,
à medida que se confirmava a melhora da ativida-
de econômica, segundo Carvalho, do Itaú. Em seu
banco, essa carteira teve uma evolução de 70,8%.
No Bradesco, de quase 33%. As instituições privadas
tomaram a dianteira na disputa pelo mercado. Placar
de 19,6% para elas contra 14,8% dos bancos públicos.

No conjunto do mercado, de acordo com o
Banco Central (BC), o crescimento do saldo dos

empréstimos para pessoas jurídicas, em reais, foi
superior a 26%. Só se constatou retração nominal
(de 3,7%) nas operações referenciadas em moeda
estrangeira, devido à queda de 11,6% da taxa de
câmbio. E não houve progresso nos segmentos de
crédito voltados às grandes empresas, até porque
elas podem utilizar instrumentos financeiros me-
nos custosos e de prazos mais largos, como, por
exemplo, a emissão de debêntures. Da mesma
forma, foi quase desprezível a evolução dos repas-
ses de recursos do Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), indicando
que um movimento mais forte de investimentos
no Brasil ainda está por acontecer.

No balanço final, o total de operações de crédito
do sistema financeiro subiu para 26,3% em relação
ao PIB - quase um ponto acima do percentual regis-
trado em 2003. Mas a participação ainda é muito
pequena, quando comparada com padrões inter-
nacionais. Segundo Rodrigues, da Austin Ratings,
continua falando mais alto a grande dívida pública,
cujo refinanciamento a juros que nunca estiveram
abaixo de 16% ao ano em 2004 dá aos bancos uma
remuneração ao mesmo tempo boa e segura.
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Ganhos com serviços
Mesmo que o peso das receitas obtidas nas apli-

cações em títulos e valores mobiliários (ou tesoura-
ria, no jargão financeiro) ainda seja grande, o que
chama a atenção nos balanços dos grandes bancos,
em 2004, é que eles tiveram grandes progressos na
diversificação de suas fontes de receitas. Além do
aumento relativo do peso do crédito, continua cres-
cendo, em proporções generosas, a participação de
seguros, previdência e de serviços. Principalmente
de serviços, cujas receitas vêm saltando em pulos de
20% a 30% ao ano nos maiores bancos. A Austin Ra-
tings informa que a participação da receita de servi-
ços no total das receitas dos bancos passou de 3,5%
logo após o Plano Real para 19,3% numa amostra de
24 instituições analisadas. Nos últimos três anos, a
fatia dos serviços praticamente dobrou.

O Itaú, que é um dos campeões na matéria, já co-
bre, com os R$ 6,165 bilhões arrecadados, quase duas
vezes os gastos com pessoal ou 81% dos custos admi-
nistrativos. Silvio de Carvalho apressa-se em advertir
que essas receitas não refletem apenas as tarifas de
contas correntes, como em geral os clientes supõem.
São distribuídas em cinco grandes grupos, encabeça-
dos pela administração de fundos de investimento,
de cartões de crédito e contas correntes.

De fato, do total apurado pelo Itaú Holding
Financeira em serviços, pouco mais de 21% se refe-

riam a taxas de administração de recursos de ter-
ceiros. Em segundo lugar, com pouco mais de 20%,
os cartões de crédito, que tiveram uma expansão
excepcional com a aquisição de metade da parte
do Unibanco na Credicard.

Depois, aí sim, com um montante próximo ao
dos cartões de crédito, vêm as receitas provenien-
tes das contas correntes, pessoas físicas e jurídicas,
com todas aquelas tarifas de cheques, contratos,
uso de banco eletrônico, depósitos, que são alvo
constante de críticas dos consumidores.

Os recebimentos - que incluem a cobrança, ar-
recadações para o governo, Previdência e títulos de
outros bancos - representam 17%, seguidos pelos
15% originados por tarifas de abertura de crédito,
garantias prestadas e outros serviços gerados pelas
operações de financiamento. Finalmente, 9% das
receitas dizem respeito a uma miscelânea de taxas
obtidas com custódia, corretagens e consultas.

O empenho em ampliar essas receitas está lite-
ralmente atravessando o mundo. Os maiores bancos
expandem seus serviços nas principais praças onde
se encontram brasileiros emigrados. Banco do Brasil,
Bradesco, Itaú e SantanderBanespa abriram agências
e postos no exterior de olho nos 4 milhões de brasi-
leiros que moram fora e enviam para cá cerca de US$
5,5 bilhões. Em 2004 foi a vez de o Itaú abrir uma
agência em Tóquio, porque mais de US$ 2,5 bilhões
chegam por lá, por remessas feitas pelos decasséguis,
os nisseis brasileiros que trabalham no Japão.

Para Rodrigues, da Austin Ratings, todas as
premissas do crescimento de 2004 permanecem
em 2005. Com base no aumento das operações de
crédito, receitas de serviços e tesouraria, ele prevê
para 2005 um lucro médio do sistema bancário
15% maior. E lembra que o país deve crescer 3,5%
e que a alta dos juros básicos vai produzir ganhos
maiores, ao menos nas operações com títulos pú-
blicos e administração de fundos. Afinal, cada
ponto percentual na taxa Selic tem representado
uma elevação de 0,74 ponto no spread médio.

Há consenso entre dirigentes do setor de que
a expansão do crédito será superior a 20%. E o
detalhe, a partir de 2005, nas previsões de Wilson
Massao Kuzuhara, do Banco Votorantim, é que
haverá mais trabalho nos departamentos corpo-
rate, voltados para grandes empresas. Ele conta
que o Votorantim está na expectativa de um novo
ciclo de investimentos, com muito mais negó-
cios em emissão de debêntures, ações, avaliações
e estruturações. Márcio Cypriano, do Bradesco,
emenda: "Ainda podemos ter surpresas positivas,
pois teremos eleições gerais em 2006, o que esti-
mula a atividade econômica".

Fonte: Valor Financeiro, ano 4, n. 4, p. 32-38, maio 2005.




