
Bancos podem unificar alguns serviços no ano que vem 
 
O presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, assume a partir de março a presidência da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febraban) com um mandato de três anos, no lugar de Gabriel Jorge 
Ferreira, vice-presidente do Conselho de Administração do Unibanco. Em entrevista dada na 
quinta-feira, Cypriano disse que ainda não tem planos definidos para a sua gestão, mas comentou 
que pretende trabalhar para que o sistema ganhe em eficiência. Ele fala até na unificação de 
serviços.  
 
"Acho que tem espaço para fazer uma racionalização do sistema financeiro", afirmou, citando 
como exemplo de serviços que podem ser compartilhados o de distribuição feita por meio de 
carros fortes e o de caixas eletrônicos.  
 
"Por exemplo, no aeroporto de Cumbica (em São Paulo) há cerca de oito máquinas eletrônicas de 
diversos bancos funcionando."  
 
Cypriano afirmou que esse já é um trabalho da Febraban e que houve conversas com alguns 
bancos sobre compartilhamento de serviços. "Os estudos são preliminares e ainda não dá para 
fazer uma estimativa de economia."  
 
O executivo acrescentou que a redução de custos proveniente dessa racionalização poderia ser 
repassada aos clientes.  
 
Já Gabriel Jorge Ferreira estimou que o crescimento do crédito em todo o sistema deva ser 
superior a 15% no próximo ano. Em um balanço sobre sua gestão, ele disse que foi um "período 
muito gratificante" e destacou mudanças no sistema financeiro, como a implementação do novo 
Sistema Brasileiro de Pagamentos.  
 
O executivo do Unibanco assumirá a partir de 2004 a presidência da Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras (CNF) - entidade máxima do sistema financeiro, que engloba também a 
Febraban.  
 
Bradesco nas privatizações 
 
Ao comentar os planos do Bradesco, Cypriano afirmou que o banco acredita que até o fim de 2004 
dois bancos sejam privatizados: o Banco do Estado do Maranhão, que já tem leilão agendado para 
fevereiro, e o Banco do Ceará. 
 
"Vamos olhar sim (as oportunidades), temos interesse nas contas dos funcionários públicos", 
afirmou.  
 
O Bradesco espera crescimento de 25% de sua carteira de crédito em 2004 e expansão de 3,5% 
do PIB. "Estamos muito confiantes em relação ao país", disse.  
 
A previsão do maior banco privado brasileiro indica dólar entre R$ 3,10 e R$ 3,15 no final do 
próximo ano e juro real de 8 a 9% "aproximadamente".  
 
Ao listar os fatores que poderiam contribuir para a redução do spread bancário - a diferença entre 
o custo de captação dos bancos e a taxa repassada aos clientes -, Cypriano disse acreditar que 
"num prazo não muito longo" os depósitos compulsórios podem ser reduzidos pelo governo. 
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