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Nunca a liderança do Banco do Brasil esteve tão ameaçada como agora. Quem irá vencer esta 
disputa? 
 
A corrida dos bancos privados pela liderança do mercado brasileiro está mais quente do que 
nunca. Os arqui-rivais Bradesco e Itaú, que há tempos mantêm o primeiro e o segundo lugar 
no ranking dos privados e não se cansam de comprar concorrentes, diminuíram 
significativamente a distância que os separa do número 1 do País, o Banco do Brasil. E a 
presença do ABN Amro Real nas mesas de negociações (leia reportagem à página 76) acirrou 
ainda mais a disputa pela pole position. Dependendo de quem levar o ABN Amro Real, quinto 
maior do setor, a concorrência entre os gigantes do varejo nunca mais será a mesma. O 
Santander é o favorito, mas Bradesco e Itaú ainda podem surpreender e atravessar a pista dos 
espanhóis comprando o banco diretamente do Barclays, caso este vença a briga lá fora. E 
quem perde o sono com isso? Todos eles, mas o BB em especial. Sua vantagem histórica 
diminuiu a tal ponto que o seu presidente, Antônio Francisco de Lima Neto, no cargo há seis 
meses, já admite a hipótese da ultrapassagem. “A depender da consolidação bancária, 
podemos amanhecer um dia não sendo mais os primeiros. Isso pode acontecer”, afirmou à 
DINHEIRO. Sinal dos tempos. 
 
Um estudo produzido pela Economática dá a dimensão do aperto do BB para ficar no alto do 
pódio bancário. Em março de 1999, os ativos totais do Bradesco representavam 51% dos do 
BB. No caso do Itaú, a relação era de 38%. Em março passado, o Bradesco já detinha parcela 
equivalente a 88% dos ativos do BB. E o Itaú, 80%. Os números mostram que o BB pisou bem 
menos no acelerador que seus principais oponentes privados. Enquanto os ativos do BB 
cresceram apenas 28% acima da inflação, atingindo R$ 322 bilhões em março último, os do 
Bradesco avançaram 118%, para R$ 282 bilhões. E os do Itaú subiram 168%, para R$ 258 
bilhões. A estabilização da economia desde o Plano Real, o maior aumento do crédito nos 
últimos anos e a queda gradual dos juros nos meses mais recentes funcionaram como um 
potente aditivo ao combustível dos bancos. Mas os privados chegaram mais perto do BB por 
outro motivo mais forte: engoliram vários concorrentes pelo caminho. 
 
Desde 1997, o Bradesco comprou mais de 20 bancos. O último deles, este ano, foi o BMC. O 
Itaú levou mais de dez instituições menores, inclusive o BankBoston. Ambos ainda fecharam 
parcerias com grandes redes de varejo e fizeram aquisições de carteiras específicas de outras 
instituições financeiras. “Para concorrer, os bancos precisam de escala. Enquanto os privados 
vão às compras, o BB cresce sozinho”, diz o presidente da Economática, Fernando Exel. Só 
para se ter uma idéia do que significa a venda do ABN Amro Real num mercado em franca 
concentração, basta lembrar que a filial do banco holandês tem ativos de R$ 120 bilhões. Daria 
para o Santander encostar ou mesmo ultrapassar o Itaú, conforme a conta de chegada. Ou 
serviria para o Itaú e o Bradesco deixarem o BB para trás definitivamente. O presidente 
mundial do Santander, Emílio Botin, em passagem pelo Brasil na semana passada, demonstrou 
que apetite não lhe falta. “Vamos seguir crescendo no País, onde investimos US$ 7,850 bilhões 
dos US$ 18 bilhões aplicados na América Latina”, afirmou em São Paulo, na terça-feira 5. 
 
É ou não é para o BB se preocupar? Claro que sim – nenhuma empresa perde o primeiro lugar 
impunemente, sem lutar pelos bilhões de lucro que obtém com a vantagem competitiva de ser 
líder. Muito menos um banco com o porte e a história do BB, que lucrou R$ 6 bilhões em 2006. 
Lima Neto aposta no crescimento orgânico para defender a posição (leia entrevista acima), 
mas não descarta até mesmo uma eventual fusão dos dois bancos federais, o BB e a CEF. “É 
natural”, concede. O que quer que aconteça, tudo indica que o aumento da concentração 
bancária no Brasil vai continuar. Os três maiores bancos já detêm 42,6% dos ativos totais do 
mercado, segundo a Austin Rating. Os cinco maiores respondem por 60,8% e os dez maiores, 
81,9%. No caso dos depósitos, os três primeiros concentram 49,7%. Os cinco primeiros, 
65,6%. E os dez primeiros, 86,3%. Essa concentração é ainda maior no Chile e no México, 
países latino-americanos com maior período de estabilidade econômica recente do que o 
Brasil. “A concentração bancária é um processo global e o Brasil não vai escapar”, diz Erivelto 
Rodrigues, presidente da Austin Rating. 



 
O tempo vai dizer quanto essa corrida será saudável ou nociva para a economia do País. Em 
princípio, quanto menos concorrentes, pior para o consumidor, que paga mais caro pelos 
serviços bancários do que num mercado mais pulverizado. O Banco Central diz que fomenta a 
concorrência entre os participantes do sistema financeiro nacional e está alerta para os 
abusos. É bom que fique mesmo. O Brasil ainda não tem uma concorrência perfeita entre os 
bancos, mas também não sofre de cartelização do setor, avalia Denis Blum, analista da 
Tendências Consultoria. “Estamos no meio”, afirma. 
 
“Temos que dar canelada na concorrência” 
O presidente do Banco do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto, diz que está atento ao 
crescimento dos bancos privados.  
Com a queda dos juros, os bancos vão deixar de ganhar dinheiro? 
Não. Os resultados vão continuar crescendo, bem como os volumes. A participação dos bancos 
no PIB ainda é muito baixa: 29%. No Chile, passa de 60%. O BB tende a crescer com o País. 
Crescemos juntos com o setor agrícola, o setor exportador. Nesta década o apelo concorrencial 
é muito forte. Temos que ganhar com crédito, vendendo produtos, dando canelada na 
concorrência e tudo o mais. 
 
Há concorrência entre os bancos? 
Existe, é muito forte e tende a aumentar. Não há conluio de preços, nada disso. Hoje, 
imploramos para dar crédito, não cobramos para pegar a folha de pagamentos das empresas e 
até pagamos por isso. É um sinal dos tempos. 
 
O BB se sente ameaçado pelos privados? 
Sim. Bradesco e Itaú estão cada vez mais perto. Com nosso modelo de crescimento orgânico, 
mantivemos a liderança em ativos mesmo com os privados fazendo aquisições. A depender da 
consolidação bancária, podemos amanhecer um dia não sendo mais o primeiro. Isso pode 
acontecer. 
 
No ritmo atual, em quanto tempo o BB vai deixar de ser o número 1? 
Nunca, a não ser que haja um movimento brusco de uma aquisição que faça a diferença. Esse 
é o ponto. A venda do Real pode alterar o ranking. 
 
Interessa ao BB comprar outros bancos? 
Se eu dissesse que não, estaria mentindo. Mas temos barreiras de legislação e teríamos que 
ter mudanças. É tudo uma questão de oportunidade e de articulação. Agora mesmo surgiu a 
oportunidade do BESC. Estamos estudando. Queremos chegar no ano que vem com 30 
milhões de consumidores bancários. Já estamos com 25 milhões. 
 
Não seria natural uma fusão da CEF com o BB? 
É natural. Mas é uma questão para o acionista [a União] responder no futuro. 
 
Fonte: Istoé Dinheiro, ano. 10, n. 507, p. 72-74, 13 jun. 2007. 
 


