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Resumo 

O presente artigo analisa os fatores que determinam a estratégia de 
internacionalização de instituições financeiras na América Latina, através do 
estudo de caso do Itaú Unibanco e sua expansão para a região. Levando em 
consideração as questões assimétricas e regulatórias entre os países, além das 
funções desempenhadas pelos blocos econômicos e pela desregulamentação. Com 
metodologia bibliográfica e documental, buscou-se dados qualitativos 
disponibilizados online, em livros e em entrevista com a profissional que participou 
da internacionalização do banco, cruzando os aspectos teóricos com o processo de 
abertura do mercado brasileiro e argentino, por ser o principal alvo da expansão. 
Por fim, concluiu-se que a abertura financeira da década de 1990 foi principal fator 
para a expansão. 
 
Palavras-chave: Internacionalização bancária; Estratégia; Regulamentação 
bancária. 
    

Introdução 

O sistema financeiro como fator de desenvolvimento econômico já descrito em 

diversos estudos pelo economista austríaco Joseph Schumpeter em 1912, 

argumenta que ao prover fundos para empreendedores há, consequentemente, o 

aumento na inovação tecnológica por conta de novos produtos com novos meios de 

produção, desenvolvendo assim a economia (apud FERREIRA, 2005). Peter Dicken 

(2008) no mesmo sentido que Schumpeter, porém em um contexto internacional e 

de mercados desregulamentados, afirma que a existência de um sistema financeiro 

disponibilizando crédito propicia circuitos e redes de produção fundamentais para o 

desenvolvimento econômico dando autonomia e liberdade às empresas 

transnacionais dentro de novos mercados internacionais. 
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 O aumento das aberturas econômicas e das desregulamentações 

financeiras possibilitaram e incentivaram a multinacionalização dos bancos, uma 

vez que “O dinheiro tem o hábito de buscar as descontinuações e diferenças 

geográficas nesses espaços regulatórios, escapando para locais onde o movimento 

de ativos financeiros é menos restrito [...]” (MARTIN, 1999, p. 416). Portanto, 

várias mudanças institucionais e regulatórias viabilizaram e incentivaram a 

presença de grandes conglomerados financeiros (FREITAS et al, 1998, p. 174-178), 

sendo necessário, portanto, novos estudos para compreender estes fenômenos e as 

estratégias utilizadas pelos bancos, considerando que bancos multinacionais são 

empresas diferentes de outras empresas multinacionais, principalmente das 

manufatureiras, não só pelo tipo de produto, mas também pela forma com que se 

internacionalizam (QIAN; DELIOS, 2008). 

 Este estudo de caso apresenta, portanto, os fatores que determinaram a 

estratégia de expansão do banco Itaú Unibanco na América Latina, explicando 

pelas lentes das teorias de internacionalização de empresas fatores como a 

desregulamentação financeira dos países alvos da expansão e a integração regional 

por meio de blocos-econômicos, além de observar que na modalidade banco de 

varejo e banco comercial não há estratégias iguais e, os conceitos teóricos não são 

aplicados da melhor forma possível por apresentar limitações na explicação a 

expansão na modalidade de varejo bancário, apenas a modalidade de banco 

comercial. 

 

Metodologia 

 O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso único do Itaú 

Unibanco, analisando a estratégia adotada para a expansão e internacionalização, 

sob a perspectiva das principais Teorias de Internacionalização de Empresas. Trata-

se, portanto, de uma pesquisa documental e bibliográfica. Documental porque 

elabora informações a partir de documentos e relatórios divulgados pelo Itaú.  

Bibliográfico por conta dos estudos sobre internacionalização de bancos que foram 

utilizados na pesquisa.  

 Por fim, de forma a compreender melhor o fenômeno, foi realizado 

entrevista em profundidade com uma pesquisadora do assunto que trabalhou com o 

Itaú durante uma expansão internacional para Hong Kong. A entrevista foi realizada 
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na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo e durou cerca de 50 

minutos, dos quais 25 minutos foram gravados em áudio e transcrito (transcrição 

completa disponível no apêndice um). 

 

Descrição do caso 

 Trata-se de um estudo de caso pois conforme Eisenhardt (1989, p.534-

537), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa onde seleciona-se o caso para 

evidenciar situações extremas que permitam a compreensão logica e 

relacionamentos teóricos que contribuam para o estudo de questões relevantes 

passiveis de replicação.  

 O caso do Itaú Unibanco foi escolhido para ser estudado pela ótica da 

teoria de Dunning (1980), Hymer (1960) e Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1997) por 

essas serem as que melhores consideram e explicam as “vantagens de localização” 

e “distância psíquica”, desta forma, tentando responder à questão problema de 

pesquisa. Para isso, além da revisão bibliográfica, foi alinhado o histórico de 

expansão para a Argentina – pois foi esse o primeiro país da América Latina que o 

Itaú se expandiu – juntamente ao histórico de abertura financeira Argentina. O 

histórico da abertura financeira do Brasil da época também foi revisado na 

tentativa de compreender o que motivou a busca por outros mercados. Para isso, 

foi brevemente explicado do que se trata os acordos de Basileia e como ele 

impactou a entrada de bancos estrangeiros ao Brasil, aumentando, portanto, os 

concorrentes no setor financeiro nacional. 

 A partir da junção das teorias e dos históricos de internacionalização 

para a Argentina, foi preparado o questionário para as entrevistas em 

profundidade. De forma a responder o questionário fidedignamente, foi escolhida 

uma entrevistada que participou da abertura do escritório do Itaú em Hong Kong, 

China, em 2006. Além disso, suas linhas de pesquisa em Análise setorial e de 

empresas; Economia Industrial; Análise de Investimentos; Governança Corporativa; 

e Inovação e Empreendedorismo provam sua aptidão para responder o questionário. 

 

Teorias de Internacionalização 

 Teorias da internacionalização tentam responder questões do tipo: por 

quê, quando, onde e como as empresas se inserem nos negócios internacionais 
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(HALINEN; TÖRNROOS, 2002). Amatucci e Avrichir (2007) em um artigo analisaram a 

aplicabilidade das principais teorias de internacionalização de empresas 

multinacionais no Brasil, buscando determinar o poder de explicação de cada 

teoria em diferentes fases da economia brasileira, concluindo que as teorias são 

sensíveis aos contextos econômicos e que a mais “durável” é a “Paradigma 

Eclético” de Dunning (1980) seguida pelo “Poder de Mercado” de Hymer (1960).  

 A internacionalização dos bancos é um fenômeno relativamente recente 

e diversos estudos desenvolvidos, incluindo os estudos de Qian e Delios (2008) que 

focam no movimento estratégicos dos bancos que se internacionalizam para 

seguirem seus clientes “follow-the-client” e os observa tentando entender suas 

necessidades, para depois conseguirem atrair novos clientes. A pesquisa empírica 

de Qian e Delios (2008) é um dos principais estudos revisado em artigos e pesquisas 

cientificas acerca da internacionalização de bancos, o estudo analisa a 

internacionalização dos bancos japoneses pela teoria dos estágios da 

internacionalização (Escola de Uppsala). 

 Portanto, essa pesquisa contempla a revisão bibliográfica das três teorias 

citadas e as pesquisas empíricas cuja teorias foram utilizadas para análise (Qian e 

Delios, 2008; Uiaopin, 2005; e Tschoegl,1987), além de considerarem as “vantagens 

de localização” e “distancia psíquica”, fundamentais para esta análise e chegar ao 

objetivo desse estudo. 

 

Teoria dos Estágios da Internacionalização (Escola de Uppsala) 

 A Teoria dos estágios da internacionalização é baseado na ideia de que 

os conhecimentos das empresas sobre as variáveis do mercado são determinantes 

para a estratégia e processo de internacionalização, ou seja, as incertezas quando 

à lucratividade no país onde se encontra instalada (Carlson, 1975). Nesse modelo as 

empresas, no início, internacionalizam-se à países cuja distancia psíquica é menor, 

(diferenças percebidas entre valores, práticas gerenciais e educação dos países) 

usando meios de inserção de baixo envolvimento (as exportações, por exemplo) e 

que, em estágios, suas operações são expandidas para mercados mais distantes 

usando modos de entrada com maior comprometimento  (JOHANSON; WIEDER-

SHIEM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1997; LUOSTARINEN; WELCH, 1990; ROOT, 
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1994 apud SERRA et al) seguindo a sequência: vendas através de agentes, 

subsidiárias de vendas e subsidiárias de produção (AMATUCCI; AVRICHIR, 2007).  

 Os pesquisadores Johanson e Vahlne (1977, 1990) desenvolveram uma 

linha de pensamento distinta, a partir da teoria dos estágios, com estudos do 

processo de internacionalização de empresas suecas, a linha de pensamento ficou 

conhecida como Escola de Uppsala. A nova linha de pensamento trata que as 

empresas evoluem gradualmente no seu processo de internacionalização, 

adquirindo conhecimento e experiências que as habilita a avaliar oportunidades e 

riscos. A empresa internacionaliza suas operações para países próximos e, com o 

ganho de experiência está apta a procurar países mais distantes (FERREIRA; SERRA 

2007). 

 

Paradigma Eclético de Dunning 

 John Dunning (1977), constatou que subsidiarias americana no Reino 

Unido demonstravam produtividade superior às firmas do mesmo segmento nos 

Estados Unidos mesmo que a produtividade industrial americana fosse até cinco 

vezes superior (TUROLLA; CONCER, 2008). Desenvolveu, então, três principais 

argumentos que explicam a internacionalização das empresas, baseado em quais 

características dos mercados e das empresas que estimulam elas a se 

internacionalizem com investimento direto externo (SERRA et al, 2011). Em um 

pré-projeto, Turolla e Xavier (ano não divulgado) organizaram as modalidades de 

internacionalização de Dunning (1980) que considera conjuntos de variáveis, sendo 

as: Vantagens de propriedade, localização e internalização. 

 A vantagem de propriedade tem relação ao controle, custos e benefícios 

dos relacionamentos inter-firma (TUROLLA; XAVIER, ano não divulgado). Essa 

vantagem de propriedade, geralmente evidencia uma vantagem que a empresa tem 

sob a outra, ou seja, tem uma competitividade maior e/ou porque detém um 

recurso, capability ou ativo especifico possibilitando agregar maior valor ao 

produto (PINTO et al., 2010). 

 As vantagens locacionais referem-se à existência de ativos 

complementares na localização dos investimentos, além de questões culturais, 

políticas e econômicas, que interfiram nas ações das empresas (TUROLLA; XAVIER, 

ano não divulgado). Essa está relacionada diretamente com a localização especifica 
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do país onde as operações serão realizadas, considerando o custo dos fatores 

produtivos, a dimensão e potencial do mercado, as políticas industriais do governo, 

disponibilidade de conhecimento, acessibilidade, entre outros (SERRA et al., 2011). 

 Vantagens de internalização é à redução de custos de coordenação e 

transição a partir da operação no país-destino em vez do simples uso das relações 

de mercado internacional (TUROLLA; XAVIER, ano não divulgado). Ou seja, a 

possibilidade da firma de integrar as transações ineficientes fazendo com que a 

empresa consiga obter conhecimento a partir dessa ineficiência e obtenha 

vantagem por manter o conhecimento circulando dentro da firma. 

 No estudo de Uiaopin (2005) sobre a entrada de bancos estrangeiros na 

Europa, foi usado como base a teoria do Paradigma Eclético, concluindo que os 

bancos seguem o cliente (principal estratégia) e, após terem acesso ao mercado 

seguem o líder. 

 

Poder de Mercado, a Proposição de Hymer 

 A proposição de Hymer (HYMER, 1960 apud AMATUCCI; AVRICHIR, 2008) 

argumenta que as empresas se internacionalizam por causa das vantagens de 

ownership (prudência e estímulo ao sucesso do investidor; e presença física no 

mercado estrangeiro visando eliminar a concorrência dos exportadores) e 

vantagens de controle (transposição das imperfeições do mercado estrangeiro e 

ampliação do modelo de negócio da empresa).  

 Além disso, Hymer (1960) sugere que as principais razões para as 

empresas controlarem outras empresas estrangeiras é por conta da remoção da 

competição através de fusões ou conluios, e uso de vantagens únicas da empresa: 

fácil acesso aos fatores de produção e controle de tecnologia mais eficiente para a 

produção, melhores sistemas de distribuição e/ou produto diferenciado (HEMAIS, 

2004). 

 Tschoegl (1987) em seu estudo concluiu a partir da proposição de Hymer, 

que as estratégias para internacionalização é acessar mercado e seguir o cliente, 

mesmo resultado que Qian e Delios (2008) obtiveram. 

 

Histórico de Expansão na América Latina 
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 A primeira fase da internacionalização do banco Itaú é de 1970 a 1990, a 

qual iniciou-se com abertura de agências na Argentina, Nova York e Ilhas Cayman 

(OLIVEIRA, V. R. F.; MASIERO, G. 2015), além disso, a década de 1980 é marcada 

pela utilização de novas tecnologias de informática nos processos bancários e o 

banco Itaú se colocou em posição vantajosa, já que conseguia desenvolver 

equipamentos e softwares específicos para suas agencias a partir da Itaú 

Tecnologia S.A.  

 Na América Latina, o Banco Itaú inicia suas operações em 1979 como 

“banco de andar” para operações corporativas, focando em empresas de grande 

porte com ligações comercias com o Brasil. Em 1994, foi dado início às operações 

de varejo na região de Buenos Aires com forte presença como “banco de rua” 

(atendimento ao público e depositantes).  Em 1999 o Itaú adquire o Banco Buen 

Ayre, dando origem ao Itaú Buen Ayre e subsequentemente renomeando para Itaú 

Argentina. Em 2006 foi comprado as operações do BankBoston no Brasil, no Chile e 

no Uruguai (ITAÚ UNIBANCO, 2015). 

 Na Argentina, são oferecidos produtos e serviços nos segmentos de 

grandes empresas (corporate), médias e pequenas empresas e varejo. O foco de 

atuação, quanto ao segmento de grandes empresas, são as companhias de grande 

porte e os clientes institucionais, com a oferta de serviços de empréstimos, 

financiamento estruturado, investimentos e gestão de caixa. Para o segmento de 

pequenas e médias empresas, é oferecido crédito para o capital de giro e 

investimentos para o crescimento da capacidade produtiva. No Varejo, o foco de 

atuação é em clientes de média e alta renda, com serviços e produtos como: 

contas correntes e de poupança, crédito pessoal e cartões de crédito (ITAÚ 

UNIBANCO, 2015).  

 No Chile e no Uruguai, as operações começaram em 2007 após o Bank of 

America Corporation transferir as operações do BankBoston Chile e do Bank Boston 

Uruguay ao Itaú. Em 2014 foi ampliado o contrato assinado em 2011 fazendo com 

que o Itaú detenha 100% de participação na Munita, Cruzat & Claro, líder em 

gestão de fortunas no Chile. A integração realizada pelo Itaú Private Bank irá se 

concentrar na continuidade do relacionamento com clientes. Em 2015, a fusão do 

Itaú Chile com o CorpBanca foi aprovada pela Superintendência de Bancos e 

Instituições Financeiras (SBIF), no Chile e por órgãos reguladores no Brasil, Chile, 
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Colômbia e Panamá, colocando o banco em posição de destaque, principalmente no 

Chile e Colômbia (ITAÚ UNIBANCO, 2015).  

 No Paraguai o início da operação do então Unibanco foi em 1978 no 

varejo e atacado por intermédio do Interbanco, que foi adquirido pelo Unibanco 

em 1995 e, portanto, até então o Unibanco não era considerado um banco 

internacional. Em 2010 foi criado o Banco Itaú Paraguai (ITAÚ UNIBANCO, 2015). 

 

Contexto Regulatório 

 Segundo Roberts (2000), o desenvolvimento do mercado financeiro 

internacional é resultado da expansão das transações bancárias internacionais, da 

liberalização dos fluxos internacionais de capital, desregulamentação dos mercados 

financeiros, revolução tecnológica das comunicações e por inovações financeiras. 

Por conta disso, é imprescindível para esta pesquisa, compreender o contexto 

regulatório brasileiro na época em que o banco Itaú começa sua expansão 

internacional e, em seguida, elucidar o contexto da abertura financeira dos países 

latino-americanos em que o banco se expandiu, tendo o mercado argentino como o 

principal para a análise, já que foi o primeiro país da América Latina em que o 

banco se expandiu. 

 Para Amaral (2007), a década de 1990 é marcada pela intensificação dos 

movimentos globalizantes e pela forte interdependência dos mercados financeiros 

internacionais, marcando um período de grande instabilidade paras as potências 

mundiais. Na mesma década, Freedman (1999) afirma que os anos 1990, contudo, 

são marcados pela abertura econômica na América Latina, permitindo que 

investidores retirassem e colocasse seus capitais nos países que melhor lhes 

aprouver (apud BASTOS, 2009). 

 Separa-se a internacionalização do banco para a Argentina em duas 

fases: (i) a primeira em 1979 com a abertura do banco corporativo em Buenos Aires 

dois anos após o início da primeira abertura financeira que foi marcada pela Lei de 

entidades fiscais; e (ii) em 1994, três anos depois do início da segunda fase de 

abertura do SFA, com a lei da conversibilidade e liberalização total do mercado de 

câmbio, contudo, essa segunda fase é marcada também com a abertura do SFB que 

aumentou consideravelmente a quantidade de bancos estrangeiros além da criação 

do Mercosul em 1991, que possibilitou um maior fluxo de comércio e  IDE, já que 
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com a integração econômica as empresas brasileiras puderam se internacionalizar 

e/ou comercializar para os países membros com maior facilidade (STUDART & 

HERMANN, 2011)..  

 

Entrevista 

 No início da entrevista, foi lembrado as diferenças entre um banco de 

varejo, voltado às pessoas físicas e um banco comercial voltado às pessoas jurídicas 

(empresas) quanto as estratégias de expansão. Para a Entrevistada o processo de 

desregulamentação do SFA é fator que justificaria uma expansão pensando no 

banco comercial e não de varejo, já que tal abertura financeira aumentaria, 

teoricamente, a quantidade de empresas e capital estrangeiro. Desta forma, os 

conceitos teóricos “vantagens de propriedade” (Hymer, 1960) e “Vantagens de 

Localização” (DUNNING, 1980) mostraram-se limitadamente aplicáveis ao caso, 

limitada por que se aplicam apenas no caso do banco comercial e não no de varejo, 

já que se esperava maior fluxo de capital brasileiro, ou seja, mais clientes jurídicos 

(empresas). 

 Na questão relacionada ao Mercosul, a Entrevistada não vê a 

possibilidade de aumento na migração como fator de expansão, mas sim o aumento 

de empresas brasileiras atuando na Argentina, conforme as teorias de 

internacionalização de bancos com o conceito de “follow-the-client”, já que com a 

união comercial e a criação de um mercado comum, haveria o aumento da 

internacionalização das empresas e logo, os bancos seguiriam seus clientes, 

portanto, novamente, seguindo a pessoa jurídica. 

 Para a Entrevistada, a escolha por um mercado de menor distancia 

psíquica, conceito apresentado pela escola de Uppsala, não é fator de 

internacionalização por si só, mas na verdade é uma estratégia para mitigar o risco 

cultura, já que “se é para experimentar, é preferível experimentar com um custo 

menor” (ENTREVISTADA, 2016, ANEXO A), entendendo, porém, que a experiencia é 

essencial, mas não decisiva no processo. Para exemplificar, a Entrevistada contou 

sobre a abertura do Itaú Securities em Hong Kong, onde o banco se apresentava 

como especialista em Brasil cujo mercado apresenta longa distância psíquica, 

concluindo assim que “o dinheiro vai onde ele gera mais dinheiro”. 
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 Quanto ao bom momento da América Latina e as aberturas econômicas 

contra a instabilidade dos países desenvolvidos na década de 1990, a Entrevistada 

não entende a estratégia por conta dos fatores externos, mas sim como decisão 

interna do Itaú, seguindo a missão do banco de se tornar banco reconhecido na 

América Latina. Para a Entrevistada, a busca de retorno à longo prazo justifica a 

internacionalização e não apenas a conjuntura externa, portanto, o conceito 

“vantagem de propriedade” de Hymer (1960) é mais aplicável, neste caso, que a 

“vantagem de localização” de Dunning (1980). 

 

Considerações Finais 

 O estudo revelou que o período de expansão foi marcado pelas aberturas 

financeiras na América Latina, principalmente na Argentina com reformas 

macroeconômicas e institucionais, aprofundadas posteriormente com a criação do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) que pretendia além da união aduaneira o 

mercado comum, possibilitando o aumento no comercio e internacionalização das 

empresas, motivando o banco desta forma a utilizar da estratégia comumente 

adotada pelos bancos, o “follow-the-client”. 

 A partir da entrevista, dos dados coletados e do referencial bibliográfico, 

os conceitos de Dunning (1990) e de Hymer (1960), “vantagens de localização” e 

“vantagens de propriedade” respectivamente, foram os mais aplicáveis ao caso, 

tanto na análise do histórico de internacionalização (capítulo 4.3) quanto na 

análise da entrevista (capítulo 5). Contudo, os conceitos são considerados limitados 

para a análise dos blocos econômicos, já que estes se referem apenas ao contexto 

das vantagens de um país e não de uma integração econômica.  

 Entende-se a desregulamentação do setor financeiro como fator 

determinante para a escolha do banco de focar sua expansão na América Latina, 

visto que, conforme Martin (1999, p.) “O dinheiro tem o hábito de buscar as 

descontinuações e diferenças geográficas nesses espaços regulatórios, escapando 

para locais onde o movimento de ativos financeiros é menos restrito [...]”. Freitas 

confirma ainda que várias mudanças institucionais e regulatórias viabilizaram e 

incentivaram a presença de grandes conglomerados financeiros na América Latina 

ampliando o acesso de investidores estrangeiros (FREITAS et al, 1998, p. 174-178). 

Contudo, este fator determinou apenas a expansão do banco comercial e 
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dificilmente explicaria por completo a expansão do banco de varejo, justificado 

pela entrevistada e pelas limitações das teorias, que foram desenvolvidas baseadas 

em casos de internacionalização empresas que não eram instituições financeiras, 

que segundo Qian e Delios (2008), os bancos multinacionais são empresas 

completamente diferentes de qualquer outra firma. 

 Atrelada à abertura financeira dos países sul-americanos, a distância 

psíquica foi juntamente identificada como determinante para a estratégia do 

banco, visto que faz parte da estratégia do banco se tornar instituição financeira 

referente na região por conta da proximidade (ITAÚ UNIBANCO, 2014) e, ao mesmo 

tempo, como mencionado pela entrevistada e identificado nas teorias de 

internacionalização revisadas, uma distância psíquica pequena reduz os riscos da 

expansão, portanto, conclui-se a escolha do banco pela América Latina como foco e 

prioridade de expansão foi possibilitada pelo momento de reformas e aberturas 

financeira na região, sendo assim, a “distancia psíquica” e “obtenção de 

conhecimento” da escola de Uppsala (1975), além da estratégia de marketing do 

banco, os principais determinantes para a expansão do banco de varejo. 

 Desta forma, concluiu-se os da pesquisa ao passo que os determinantes 

de expansão do banco foram identificados, contudo, a tentativa de análise por 

meio das lentes teóricas revisadas não foi suficiente para analisar os determinantes 

do banco de varejo, apenas o comercial por conta das suas limitações quanto a 

modalidade bancária de varejo, sendo possível novas pesquisas sobre expansão do 

varejo bancário e formulação de teorias mais atuais que analisem o impacto dos 

blocos econômicos na internacionalização de instituições financeiras. 
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