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Resumo 

O presente artigo se insere na área de Negócios Internacionais uma vez que 
compara a internacionalização de duas instituições financeiras estatais, sendo uma 
proveniente de um país desenvolvido e outra de um país em desenvolvimento e 
será desenvolvido através de uma metodologia qualitativa, contemplando estudos 
de casos múltiplos com entrevistas em profundidade: o Banco do Brasil indo em 
direção à Argentina, se expandindo via aquisição do Banco Patagônia, e o 
Westdeutsche Landesbank, originário da Alemanha, em destino ao Reino Unido, 
adquirindo o banco West Merchant. Ao comparar o processo de internacionalização 
destes dois bancos para os referidos destinos, encontrou-se que os fatores 
determinantes para a decisão de internacionalização de ambos os bancos se 
assemelham em apenas um único aspecto, o fato de ambos seguirem seus clientes, 
hipótese conhecida na literatura como Follow the client. 

 
Palavras-chave: Internacionalização; bancos; sistema financeiro; Banco do Brasil, 
Westdeutsche Landesbank. 
 

Introdução 

Este artigo tem por objetivo comparar dois casos de internacionalização de bancos 

estatais via aquisição, sendo um proveniente de um país emergente e outro de um 

país desenvolvido, compreendendo se os fatores motivadores que levaram a 

decisão estratégica de se internacionalizar, respectivamente para a Argentina no 

caso do Banco do Brasil e para Londres no caso do WestLB, convergem ou divergem 

e em quais aspectos. O caso do banco do Brasil foi explorado por Aragao (2015) e o 

caso do WestLB, inteiramente desenvolvido pela pesquisadora, autora do presente 

artigo, que realizou entrevistas em profundidade com executivos que vivenciaram o 

processo de aquisição do banco inglês. Este artigo pretende contribuir com o 

mundo acadêmico, desenvolvendo um tema ainda pouco explorado: estudo 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

2 

comparativo entre processos de internacionalização de bancos de países 

emergentes e desenvolvidos.  

 

Teorias de internacionalização de empresas 

Segundo Carneiro e Dib (2007), responder por que, o que, quando, onde e como as 

empresas se internacionalizam tem sido o desafio das pesquisas na área de 

negócios internacionais. Adicionalmente, Qian e Delios (2008), afirmam que as 

teorias mais amplamente encontradas nos estudos de internacionalização de 

bancos são as teorias da internalização Uppsala e Paradigma OLI. 

A teoria de Uppsala foi desenvolvida pelos estudiosos Johanson e Vahlne 

(1977) e consiste em um modelo que preconiza que o processo de 

internacionalização de empresas se dá por um processo incremental de passos, 

através do qual a empresa aumenta o seu grau de comprometimento no país de 

destino de acordo com a experiência e conhecimento sobre aquele mercado, 

movendo-se em direção a países psiquicamente próximos, a fim de evitar 

incertezas e minimizar riscos, ou seja, a empresa vai aprendendo sobre o novo 

mercado em que atua, corroborando uma perspectiva de aprendizagem que resulta 

da interação a empresa e o conhecimento obtido, sobre o comportamento do 

mercado onde está inserida. Pelo fato da empresa se expandir de forma 

incremental, os processos de internacionalização são vistos como evolutivos e 

graduais. Nasce desta teoria, o conceito de distância psíquica: quanto maior a 

diferença entre o país de origem e o país estrangeiro, em termos de 

desenvolvimento, nível, conteúdo educacional, idioma, cultura, sistema político, 

maior será a distância psíquica; e, quanto maior essa distância psíquica, maior a 

incerteza sobre como interpretar os comportamentos, o que afeta negativamente a 

percepção de oportunidade e riscos.  

A teoria do Paradigma Eclético foi desenvolvida por Dunning (1977, 1980 e 

1988) e explica o fenômeno da internacionalização da firma com base nas 

vantagens competitivas ou de propriedade da firma, na internalização e nas 

vantagens de localização. Desta forma, a teoria também é denominada Paradigma 

OLI - Ownership, Location e Internalization. A variável “O” se refere às vantagens 

de propriedade que a firma possui e que podem ser transferidas para as operações 

externas. A variável “L” se refere à vantagem de localização, sendo exemplos de 
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vantagem de localização: abundância de recursos humanos ou naturais com baixo 

custo, know-how tecnológico, infraestrutura, instituições, tamanho de mercado, 

estabilidade política e econômica, regime cambial e política econômica. Já a 

variável “I”, se refere à vantagem de internalização, ou seja, não explorar 

vantagens por meio de transações do mercado e sim internamente (CARNEIRO; DIB, 

2007). 

 

Internacionalização de bancos 

O início do processo de internacionalização bancária já havia sido observado 

no século XIX, e os precursores desse movimento foram os britânicos. Foi a partir 

de 1945 que teorias explicativas sobre internacionalização de bancos surgiram, e 

após a década de 1990, um grande gama de estudos sobre o assunto eclodiu, porém 

foi em 1960 que essas teorias começaram a ganhar forças, pois focavam 

principalmente em analisar e expansão internacional bancária conduzida pelos 

norte-americanos.  (SANTOS, 2011).  

Já existe uma literatura significativa sobre a internacionalização de bancos, 

a qual se concentra na teoria do paradigma eclético - que proporciona uma 

discussão da literatura sobre as especificidades da firma e de localização. 

(FOCARELLI; POZZOLO, 2000). As especificidades das empresas se referem aos seus 

tamanhos e aos seus padrões de eficiência. As especificidades da localização são 

relacionadas ao grau de integração econômica, à regulamentação vigente em cada 

mercado, às oportunidades de mercados locais, como também Buckley, Pass e 

Prescott, 1992; Johanson e Vahlne, 1990) apontam que empresas prestadoras de 

serviços tendem a começar sua internacionalização a partir de países vizinhos, e 

entre outras, Qian e Delios (2008) afirmam que a internalização em conjunto com o 

paradigma eclético são as teorias mais amplamente utilizadas para compreensão 

deste fenômeno. Contudo, acreditam que estas teorias utilizam uma abordagem 

muito estática para explicar o fenômeno. 

Os bancos multinacionais são empresas distintas das outras empresas 

multinacionais, especialmente das empresas manufatureiras, não apenas pela 

natureza dos seus produtos, mas também na forma que eles se internacionalizam 

(QIAN; DELIOS, 2008). Também a relação contínua com as corporações 

multinacionais diminui significativamente os custos de informação para bancos, 
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levando-os a internacionalizar em acordo com as orientações de 

internacionalização dos seus clientes (SABI, 1988; WILLIAMS, 1997).  Pelo fato de 

que a informação é específica para a própria relação entre determinado cliente e o 

banco, o mercado externo falha; uma vez que é incapaz de mediar um preço para a 

informação, mesmo que um banco queira vender essas informações para permitir 

que seus clientes possam ser atendidos por um banco no exterior (BUCKLEY; 

CASSON, 1991 apud QIAN; DELIOS, 2008).  

Mas os bancos não apenas seguem seus clientes existentes, como também 

procuram por novos mercados, dessa forma, muitos bancos seguem os seus clientes 

inicialmente, para depois ganhar acesso ao mercado local. Um banco multinacional 

pode seguir os seus clientes em um primeiro momento, objetivando consolidar suas 

operações multinacionais e, posteriormente, poder expandir e competir com os 

bancos locais (QIAN; DELIOS, 2008). 

Sob uma perspectiva diferente, Qian e Delios (2008) também verificaram 

essas falhas de mercado, levando em consideração os altos custos de transação 

relacionado ao custo da informação e conhecimento, quando a transação ocorre em 

um mercado estrangeiro. Estes autores tiveram como principal motivação para 

estudar o fenômeno da internacionalização dos bancos japoneses o fato de que a 

literatura existente apontava múltiplas motivações para a internacionalização de 

bancos, mostrando-se um campo com muitas oportunidades de desenvolvimento de 

teorias. Os resultados mostraram que o comportamento da internacionalização dos 

bancos japoneses é influenciado pelos movimentos dos clientes corporate, 

caracterizando assim uma expansão defensiva - follow the client – contudo, 

encontraram evidências sobre possíveis aspectos dinâmicos em que o banco 

inicialmente poderia estar seguindo os seus clientes para ganhar, posteriormente o 

acesso aos clientes do país anfitrião. O movimento liderado pelo cliente 

inicialmente seria, então, uma ponte para continuar em busca de novas 

oportunidades de mercado. O comportamento follow-the-client é verificado 

principalmente nas empresas de serviço, diferente do que ocorre com as empresas 

manufatureiras (QIAN; DELIOS, 2008).  

De acordo com a teoria existente, seguir o cliente não é apenas uma questão 

de retenção de clientes, mas sim de expansão de receita. A experiência local pode 

reduzir a dependência de clientes existentes e abrir portas para a expansão local. 
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Operando no país de destino, o banco tem a oportunidade de absorver 

conhecimento sobre a sociedade, ambiente de negócios e aspectos culturais deste 

país. Conhecer o governo local e começar a entender sobre as demandas do 

mercado local (QIAN; DELIOS, 2008). Qian e Delios (2008) argumentam, com base 

nos ativos intangíveis, incluindo as competências e habilidades em diversas áreas. 

Eles afirmam que seria rentável explorar estes ativos intangíveis nos mercados 

internacionais, quando os ganhos de economias de escala ou de escopo são mais 

baixos do que os custos da entrada. A eventual posse de ativos intangíveis, 

entretanto, pode ser favorável a um modo agressivo de entrada ao invés da entrada 

defensiva.   

Há outras possíveis razões relacionadas à localização, como Luo e Tung 

(2007) estudaram. Estes autores argumentam que o aumento do tamanho da 

empresa e sua reputação é um motivo para a criação de multinacionais de países 

emergentes. Eles apontam especificamente os bancos brasileiros como 

perseguidores deste objetivo, incluindo Bradesco, Banco do Brasil e Unibanco, por 

meio de investimentos na Europa e na América Latina. 

A internacionalização de bancos também foi estudada à luz das teorias 

comportamentais de internacionalização das empresas em geral. Em particular, a 

cadeia de estabelecimento para a internacionalização das empresas proposta por 

Johanson e Vahlne (1977), criada de acordo com o conceito distância psíquica 

(fatores que tornam difícil compreender ambientes externos), em um processo 

dinâmico determinista, mas que não evolui ao longo do tempo com a aprendizagem 

e construção de compromisso incremental, sob a suposição de racionalidade 

limitada. 

Focarelli e Pozzolo (2000) apontam que a literatura sobre os bancos 

internacionais considerou três tipos de operações: prestação de empréstimos e 

gestão de ativos e passivo com os seus homólogos estrangeiros; agências externas e 

aquisição de participações em bancos estrangeiros (subsidiárias). No entanto, eles 

podem ser vistos, de algum modo, como sequenciais, de acordo com as teorias 

comportamentais de internacionalização. Buch (2003) investigou a importância 

relativa dos custos de informação (proxy através de distância, língua e sistema 

legal) e regulamentos, sobre o destino da expansão internacional dos bancos. Ela 

encontrou resultados contraditórios: enquanto alguns bancos, como os espanhóis, 
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optam por se expandir em mercados informacionalmente próximos, outros 

preferem explorar locais com barreiras regulatórias e de entrada, relativamente 

baixas. 

 

Internacionalização de bancos em países desenvolvidos x países emergentes 

Basicamente, a literatura de internacionalização de bancos foi construída com base 

em estudos de bancos de países desenvolvidos. Assim como a internacionalização 

de empresas de países emergentes é um fenômeno recente, a internacionalização 

de bancos destes países também o é, fato explicado pela própria hipótese follow 

the client. Se países emergentes são considerados late movers, devido ao fato de 

que suas empresas se internacionalizaram tardiamente, uma vez que bancos 

seguem seus clientes – empresas de seu país de origem que se internacionalizam, é 

natural também que bancos de países emergentes sejam late movers. Fato é que a 

literatura de IB de uma forma geral passou a enxergar as empresas de países 

emergentes em tempos recentes, por este motivo encontramos estudos deste tipo 

publicados apenas a partir dos anos 2000, como exemplo, os trabalhos de Horen 

(2007), Patrou (2008) e Turolla (2011). 

 O estudo de Horen (2007) indica que 27% de todo investimento de bancos 

multinacionais, em países em desenvolvimento, são provenientes de bancos desses 

países. Seu estudo indica que, tanto os bancos de países em desenvolvimento, 

quanto os desenvolvidos, tomam decisões de internacionalização com base na 

integração econômica, língua comum e proximidade geográfica. O estudo sugere 

que os bancos de países em desenvolvimento possuem uma vantagem competitiva 

para lidar com países de instituições fracas. Adicionalmente, ao analisar bancos em 

países emergentes, ela encontrou indícios de que um banco multinacional de país 

em desenvolvimento tem um maior lucro marginal e é menos lucrativo do que os 

bancos multinações de países desenvolvidos.  

 Patrou (2008) realizou uma pesquisa com bancos de países em 

desenvolvimento e de mercados emergentes, visando compreender as principais 

diferenças no processo de decisão de internacionalização de ambos e como bancos 

de países emergentes competem, em um ambiente globalizado, com poucos 

recursos e menor experiência global. Com relação às similaridades, o autor 

encontrou que, independente da origem, ambos estão motivados a explorar 
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ownership e vantagens de internalização. O autor descobriu que os bancos seguem 

estratégias de internacionalização diferentes. Enquanto multinacionais de países 

emergentes se internacionalizam para seguir o seu cliente, os bancos 

multinacionais de países desenvolvidos estão em busca de novos mercados. O autor 

conclui que para os bancos de países emergentes se tornarem mais competitivos, é 

preciso selecionar os países de destino e trabalhar mais perto dos bancos 

multinacionais, adicionalmente o autor cita que a competição no país de origem, 

através da privatização de bancos, é um fator decisivo para aumentar a 

competitividade no mercado internacional. O autor conclui ainda que a origem é 

mais sensível na indústria de serviços do que na indústria manufatureira, que conta 

com diversas empresas líderes nos seus segmentos provenientes de países 

emergentes. 

 

Metodologia 

Para a realização deste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa. Carneiro e 

Dib (2007) argumentam que estudos qualitativos em Gestão Internacional se 

justificam pelo fato do campo tratar de fenômenos complexos que contam com 

especificidades, geralmente, não capturadas em pesquisas quantitativas. 

Adicionalmente, sendo a internacionalização de bancos de países emergentes e 

desenvolvidos, sob uma perspectiva comparada, um tema pouco explorado nos 

trabalhos científicos, adotar apenas uma abordagem quantitativa minimizaria a 

capacidade de compreensão do fenômeno, anulando aspectos subjetivos que 

estimulam interpretações mais aprofundadas.  

 Quanto ao método de pesquisa, esta pesquisa se utilizou do método de 

estudo de casos múltiplos do tipo exploratório, uma vez que a pesquisa procura 

responder perguntas do tipo “por que” e “como” conforme sugere Yin (2005). Os 

dois casos, estão apresentados abaixo e serão comparados com o intuito de 

responder à pergunta de pesquisa:  

 Caso 1: Internacionalização de um banco estatal Brasileiro (Banco do 

Brasil) para a Argentina, via aquisição do Banco Patagonia: Este caso foi 

explorado por Aragão (2015) em sua dissertação de mestrado defendida na ESPM. 

Para a realização da pesquisa - que tinha por objetivo responder como se deu a 

decisão estratégica de internacionalizar-se pela Argentina via aquisição e quais os 
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fatores motivadores deste processo - a autora realizou entrevistas em profundidade 

com três executivos do Banco do Brasil, utilizando-se de um questionário 

semiestruturado, bem como levantou e analisou documentos da empresa e mídia.  

No contexto desta pesquisa, a dissertação de Aragão (2015) é um dado 

secundário, que será utilizado para fins de comparação com o caso do WestLB, com 

o intuito de responder uma das perguntas de pesquisa: O processo de 

internacionalização de ambos os casos, divergem ou se assemelham? Em quais 

aspectos? O questionário utilizado pela pesquisadora, foi aplicado para realização 

do caso 2, conforme explicaremos a seguir.  

 Caso 2: Internacionalização de um banco estatal Alemão (WestLB) 

para a Inglaterra, via aquisição do Banco West Merchant. 

 Para o desenvolvimento e exploração deste caso, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com um executivo e uma executiva envolvida no 

processo de internacionalização do banco Alemão para a Inglaterra. Para a técnica 

de coleta de dados, de acordo com Yin (2001), as evidências para um estudo de 

caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos, 

contudo, especialmente pelo fato do Banco WestLB não estar mais ativo, não foi 

possível coletar dados de outras fontes, que se não das entrevistas realizadas. 

As duas entrevistas foram realizadas via internet, através da ferramenta 

Skype, uma vez que os executivos estão atualmente no exterior. Tal ferramenta, 

permite uma interação visual e auditiva entre entrevistado e entrevistador. Para a 

entrevista, foi utilizado um questionário semiestruturado, baseado no questionário 

utilizado por Aragão (2015) na exploração do caso do Banco do Brasil, uma vez que 

posteriormente, os casos serão comparados. 

As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas para posterior 

análise de conteúdo semântica. A análise de conteúdo foi realizada de forma 

manual, seguindo três fases propostas por Bardin (2011): a pré-análise que consiste 

na leitura flutuante, na escolha dos documentos e na formulação das proposições e 

objetivos; a exploração do material, que consiste nas operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função de regras previamente formuladas; e os 

tratamentos dos resultados obtidos nos quais os resultados são tratados de maneira 

a serem significativos e válidos.  
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Abaixo, estão descritas as três categorias emergentes das análises das 

entrevistas do caso do WestLB, através dos quais, foram organizadas as análises 

das entrevistas: 

 
Figura 1: Categorias de análise das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Como instrumento de validade e confiabilidade, a pesquisadora utilizou-se 

das confirmações das informações prestadas e analisadas, junto ao seu orientador, 

que tem conhecimento do caso analisado, uma vez que fazia parte do corpo 

funcional do banco WestLB, objeto do estudo de caso. Outros instrumentos de 

validade e confiabilidade, não foram possíveis de serem aplicados.  

 

Estudo de caso 1 – país emergente: o caso Banco do Brasil e a compra do Banco 

Patagonia na Argentina 

O Banco do Brasil S.A. é o maior banco estatal do Brasil, e é o maior banco 

brasileiro com presença internacional. Fundado em 1808 como instituição 

financeira pioneira do país, teve sua primeira sede no Rio de Janeiro e conta com 

mais de 200 anos de existência.  

Seu processo de internacionalização iniciou-se em 1941, quando o banco inaugurou 

sua primeira agência no exterior, na cidade de Assunção, capital do Paraguai. 

Nota-se que desde esse período até os anos 1970, o Banco do Brasil pôde contar 

com o apoio do comércio exterior nacional e serviu de base para a captação de 

recursos estrangeiros. Já a partir de 1970, as trajetórias expansionistas passaram a 

ser outras, dirigindo-se para países com alto grau de desenvolvimento, sempre 

traçando estratégias a partir dos contextos que envolviam a política e economia da 

época. (SCARAMUSSA, 2010). O BB foi o banco pioneiro em traçar a estratégia de 

internacionalização segundo o follow the client. E como concluiu Geleilate e Forte 

(2011), os bancos brasileiros começaram seus processos de internacionalização 

Contexto	

	
Motivações		(para	a	

aquisição/
internacionalização)

		

Processo	(de	
internacionalização/

aquisição)	
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principalmente baseados na procura de ativos, legitimação, know-how e a 

estratégia de seguir seus clientes. 

 É importante entender o momento pelo qual o Brasil passava no período 

em que o Banco do Brasil tomou a importante decisão, de não somente 

internacionalizar-se para um país que já atuava, mas internacionalizar-se via 

aquisição de um banco particular, o sexto maior da Argentina. Ao decorrer das 

últimas décadas, o setor bancário presenciou o movimento da “consolidação 

bancária”, através de um histórico de fusões e aquisições que foi estimulado 

principalmente pela desregulamentação e liberalização do mercado. O BB e outras 

empresas estatais e privadas, durante a era Lula, foram incentivadas quanto à 

expansão internacional. O Banco do Brasil, em geral, tem se voltado para o 

exterior com o objetivo de viabilizar negócios no país. (Revista Comércio Exterior 

Informe BB, 2008). São diversas as explicações do por que o BB ter escolhido a 

Argentina. Allan Simões Toledo (ex-vice-presidente do banco brasileiro) apresentou 

várias delas, como o fato de o país ter 40 milhões de habitantes, ser maior parceiro 

do Brasil em comércio exterior na América do Sul e 2º maior economia da América 

do Sul. Além de escolher a Argentina como o novo mercado, Patagonia era um 

banco com mais de 751 mil clientes e 154 agências (alcançando todas as 

províncias), com um total de ativos de 2,56 bilhões de dólares e a sexta maior 

instituição financeira de capital nacional da Argentina. Foi também averiguado, de 

que o Patagônia seria um banco complementar ao do Brasil naquele país, pois 

sendo um banco de varejo, traria vasta experiência em desenvolvimento de 

produtos e serviços no segmento de corporate. Sendo assim, quatro principais 

objetivos foram listados: ampliar a parceria com empresas brasileiras e argentinas; 

diversificar o portfólio de produtos e serviços do Banco Patagônia para aprimorar o 

atendimento de seus clientes; expandir a carteira de crédito do Banco Patagonia, 

em especial em operações com empresas brasileiras que atuam na Argentina e 

empresas locais do segmento atacado, oferecendo um amplo portfólio de produtos 

e serviços e atuar na cadeia de valor do segmento empresas na Argentina, por meio 

do atendimento das micro e pequenas empresas, empregados de empresas, 

fornecedores, etc. (BANCO CO BRASIL, 2009). 

 Na dissertação de Aragão (2015), a autora juntamente a seus 

entrevistados (executivos do Banco do Brasil), salienta pontos essenciais na tomada 
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de decisão do BB em destinar-se sua operação à Argentina, que são: os aspectos 

pouco atrativos nos outros continentes, visto que a Europa já era um mercado 

maduro, atingido pela crise e com países com pouca expressividade brasileira - de 

pessoas e empresas-, a Ásia se resumia - na época -  em apenas China e Japão 

como mercados em potencial para um banco brasileiro e a África com poucas 

empresas e comunidades brasileiras. As proximidades cultural, comercial e 

geográfica mostraram que o Banco do Brasil internacionalizando-se para um país da 

América do Sul seria uma sábia vantagem. O fato de o BB “ser um gigante” na 

região, foi mais uma condição imprescindível no momento da escolha. Após 

limitarem-se à América do Sul, os executivos do banco elegeram quatro países 

finalistas: Argentina, Chile, Colômbia e Peru. A escolha da Argentina foi 

fundamentada sob as seguintes questões: ser o terceiro maior parceiro comercial, 

conter a maior concentração de empresas brasileiras no exterior, além de já 

atuarem e conhecerem o mercado. Desse modo, o Banco do Brasil não somente 

ganharia uma grande parcela de participação no mercado local, mas 

principalmente, satisfaria por completo seus já clientes brasileiros residentes – 

pessoas físicas - e atuantes – empresas -no Estado argentino. 

Estudo de caso 2 – país desenvolvido: o caso Westdeutsch Landesbank e a 
compra do banco inglês West Merchant na Inglaterra 
 

Segundo MARINHO (2010) Apud Mendes e Pedroti (2009), unificação, integração 

regional e acirramento da competição internacional foram três importantes 

eventos que moldaram a inserção internacional da Alemanha. GUIMARÃES et al 

(2014) ainda traz à tona que o sucesso da internacionalização alemã deve-se 

principalmente às especificidades que o desenvolvimento do país teve. No período 

pós-Guerras, MIRANDOLA (2010) destaca que o principal papel dos bancos foi o 

desenvolvimento das indústrias e comércio. KLEIN (2012), assim como outros 

analistas, destacam que esse período foi o responsável pelo Segundo Milagre 

Econômico alemão, graças ao modelo de economia social de mercado adotado.  

GUIMARÃES et al (2014) ainda traz à tona que o sucesso da internacionalização 

alemã deve-se principalmente às especificidades que o desenvolvimento do país 

teve.   
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 O nascimento do Westdeutsch Landesbank se deu em 1832. Foi o 

antecessor mais antigo dos Landesbanken, recebendo o nome de Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale em 1969, quando Rheinische Girozentrale und 

Provinzialbank e Landesbank für Westfalen (Girozentrale) se fundem e 

estabelecem a sede em Düsseldorf e Münster. Assim, desde o início, o WestLB já 

nasceu “gigante”, com um total de 28,7 bilhões de marcos, sendo assim o maior 

banco alemão da época. É fundamental entender como funcionava o banco alemão 

e quais funções ele despendia. Cada um dos Landesbanken representavam 

respectivamente seus estados, eles eram uma “combinação de acionistas” segundo 

o entrevistado 1. Ele também expõe que o próprio estado seria um outro acionista 

do banco, além de também um terceiro (e maior) acionista que seria a associação 

dessas caixas econômicas.  Ambos os entrevistados ressaltam importantes aspectos 

do banco alemão: sua “grandeza” e enorme influência à época; o fato ser um 

banco estatal na Alemanha o que significa que apesar de ser público, era como se 

fosse uma espécie de que além de ser estatal, ele era de uma forma estadual, uma 

vez que era a província de Nordrhein-Westfalen. Ou seja, pertencer à Alemanha, 

mas pertencer especificamente a uma província alterava o cenário, uma vez que o 

banco não somente tinha como seus concorrentes outros bancos mas bem como 

também os outros estados. 

Em 1972, Luxemburgo, Londres e Nova Iorque compõe o início da rede 

internacional. Em 2005, WestLB atinge seu auge, dispondo de mais de 294 bilhões 

de euros como ativos totais, no qual um dos entrevistados chega a comentar que 

somente na agência do WestLB em Nova Iorque, o ativo do banco era maior do que 

o PIB do Chile.  

O entrevistado 1, ao ser abordado sobre o processo de internacionalização do 

WestLB para Londres, via aquisição, expõe: 

 

E1: “A única opção que ele (WestLB) tinha, era dizer bom, eu vou, o único 
jeito que eu tenho para me desenvolver, é ir pra fora, tá certo? Vou me 
transformar num banco comercial e vou me transformar num banco de 
atacado a nível internacional. E essa é a razão pela qual o processo de 
internacionalização se inicia, por falta de opção por um lado, e segundo 
porque esses bancos eles eram descapitalizados, eles tinham pouco 
capital, tá certo, eram bancos gigantescos, chegou-se em um momento 
antes da divisão o banco chegou a ter trezentos e cinquenta bilhões de 
euros de balanço.” (...) “Então o WestLB se internacionalizou na minha 
opinião por duas razões principais, primeiro porque era a expectativa das 
caixas econômicas que o banco fizesse o trabalho mais sofisticado, que 
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obviamente incluía internacionalizar, e desenvolver capacidades que elas, 
as caixas econômicas não podiam fazer, e segundo porque não havia outra 
opção, porque dentro do mercado alemão eles não tinham acesso ao 
cliente pequeno.” 

 

Assim, ao tratar sobre teoria de internacionalização, quando a teoria Follow the 

Client é abordada ao entrevistado 1, ele responde que isso poderia ser uma boa 

“desculpa” para a internacionalização. A entrevistada 2 ressalta que o locais mais 

fortes para o banco alemão eram justamente Londres e Nova Iorque. Ao abordá-la 

sobre o movimento de internacionalização do WestLB, se ela acredita que ao ver as 

empresas alemãs irem para fora, o banco visava acompanha-las para não perder 

seus clientes, e sim segui-los, mencionando a teoria Follow The Client, ela 

responde que, no início, era com certeza isso. O entrevistado 1 comenta: 

E1: “Bom, o West Merchant Bank como eu te falei, eu não colocaria a 
aquisição do West Merchant Bank como uma ação única e exclusiva, quer 
dizer, a nossa maior agência fora da Alemanha era em Londres, nós 
tínhamos duas mil pessoas em Londres. O West Merchant Bank era um 
banco de investimento que a gente tinha comprado, o WestLB tinha 
comprado, porque ele tinha uma posição interessante para os alemães em 
dois mercados específicos, no mercado de emissão de dívida de mercado 
emergente, e no mercado de equitys.” 

 

Já a entrevistada 2 expõe: 

E2: O West Merchant era o braço internacional do banco, o banco, na 
época que eles se internacionalizaram, investment banking e tudo era 
dentro do WestLB, e aos poucos os outros bancos, os outros estados 
começaram a ver isso com um certo, com inveja, porque dava muito 
dinheiro, na época dava super certo, uma certa inveja, aí eles começaram 
a agrupar todas essas atividades internacionais em uma outra empresa que 
se chamava West Merchant. Então, lá se concentravam todas aquelas 
atividades que não eram ligadas principalmente aos clientes alemães, e às 
atividades dele, mas às próprias atividades internacionais do banco. 

 

Ao observar que a internacionalização do WestLB como um todo, nota-se que a 

inserção internacional do banco foi bastante intensa, uma vez que foi chamado até 

mesmo de banco internacional. A partir disso, vê-se que o seu movimento de 

internacionalização ocorreu não somente porque traçou estratégicas para se inserir 

em diversos países para se desenvolver, mas caso essa expansão internacional não 

acontecesse, o banco não teria espaço para crescer. O WestLB conseguiu atingir 

seu sucesso uma vez que diferentemente de um banco privado, ele nunca esteve 

“por si só”, visto que por ser um banco público, prestava contas ao governo mas 

também era por ele auxiliado. Além disso, o banco também contava com o seu 
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grande e consolidado grupo na Alemanha: os Landesbanken. Ou seja, estar 

interligado a uma rede de bancos importantes e ser um banco estatal trouxe uma 

certa confiança para o banco, que conseguiu crescer e desenvolver muito 

rapidamente. Ademais, a aquisição do West Merchant, apesar de rentável, não 

significou grandes retornos ou o estabelecimento se um setor estratégico no Reino 

Unido ou até mesmo na Europa (o banco inglês gerava um lucro anual aos cofres do 

WestLB de 20 ou 30 milhões de euros segundo o entrevistado 1). 

 Desta forma, através da análise das entrevistas é possível concluir que 

foram determinantes para a internacionalização do Banco Westlb para a Inglaterra, 

os seguintes fatores: 

 

Figura 2: 5 fatores determinantes para a internacionalização do Banco WestLB para a Inglaterra 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os bancos de poupança e os Landesbanken perdem a proteção das garantias 

estatais e em 2007, o banco enfrenta uma das piores situações na qual já esteve 

ocasionado principalmente devido à crise internacional do mercado financeiro 

instaurada nos EUA ocasionados pelos empréstimos hipotecários e aos prejuízos que 

o banco alemão obteve devido aos movimentos de preços acentuada em relação a 

uma oferta pública de aquisição, bem como uma violação dos limites de negociação 

internos. O banco declarou no período uma perda de 1,6 bilhões euros, com baixas 

contábeis totalizando 2 bilhões. Em fevereiro de 2011, o Banco apresenta um plano 

de reestruturação revisto dentro do cronograma para a Comissão Europeia; 

Alemanha sustenta um conceito alternativo, e no ano seguinte, o Conselho de 

Busca	de	Funding	para	suas	
operações	

Aprendizado	(Investment	
Banking)	

Busca	por	novos		mercados
			

Necessidade	de	estar	
presente	em	um	importante	

centro	Dinanceiro	

Follow	the	client	
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Administração apresenta o nome do futuro do WestLB: Portigon AG. E assim, em 

2012, o gigante Westdeutsch Landesbank chega ao fim.  

 

Análise comparativa e considerações finais 

Aragão (2015), concluiu em sua dissertação que foram 8 os fatores determinantes 

para a decisão de internacionalização do Banco do Brasil para a Argentina via 

aquisição: menor distância psíquica, necessidade de proteção da base de clientes 

(follow the cliente), presença relevante de empresas brasileiras no destino, fluxo 

comercial relevante entre o destino e o Brasil, potencial do mercado de 

agronegócios, boas relações políticas entre os países, retorno sobre o investimento 

e experiência anterior no país. 

 Dos oito fatores determinantes para a internacionalização do Banco do 

Brasil para a Inglaterra, apenas um, foi apontado pelos entrevistados no caso do 

WestLB, sendo este o fato de ambos terem como determinante para a 

internacionalização a necessidade de seguir o cliente, protegendo assim, sua base 

de clientes. Desta forma, ressalta-se aqui a aplicabilidade da teoria Follow de 

Client de Qian e Delios (2008), posto que ambos os bancos basearam-se na 

manutenção de seus clientes no exterior, e ainda no ganho de experiência em 

outros mercados para atrair novos, seguindo seus em um primeiro momento, para 

em seguida consolidar-se e competir a nível nacional e internacional no país 

estrangeiro. Isso mostra que essa teoria pode ser tanto aplicada em 

internacionalização de países desenvolvidos (como Alemanha neste artigo estudado 

e Japão por Qian e Delios analisado) e países em desenvolvimentos, como foi o caso 

do Brasil. 

 O fato de a internacionalização ter ocorrido para um país também 

desenvolvido e europeu, mostra a proximidade dos mercados, tanto econômica 

quanto psiquicamente, porém, segundo as análises das entrevistas, este não foi um 

fator determinante para a internacionalização, mesmo porque o banco inglês lidava 

com mercados emergentes. 

 Pode-se concluir, portanto, que mesmo podendo ser explicado através 

de teorias de internacionalização aqui colocadas, a aquisição do West Merchant 

nada mais significou do que mais uma operação no exterior do WestLB. O banco já 

atuava em Londres, por isso o West Merchant foi mais uma subsidiária, mais um 
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modo de aumentar as atividades e a continuar se expandindo. Pode-se dizer 

portanto, que a aquisição do West Merchant não foi tão estratégica como a 

aquisição do Banco Patagonia, por exemplo, porém, o fator estratégico para o 

banco alemão foi o local (Londres) e não o banco em si. 
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