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Presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, vê cada vez mais brasileiros com cartão de crédito e 
financiamento 
 
O Presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, afirmou que em, no máximo, dez anos, o Brasil 
alcançará a condição de mercado financeiro maduro, com praticamente 100% da população 
bancarizada, com conta corrente, algum tipo de financiamento e pelo menos um cartão de crédito. 
Segundo ele, o sistema bancário brasileiro caminha rapidamente para seu desenvolvimento pleno.  
 
"Os próximos dez anos serão fundamentais para o amadurecimento do sistema financeiro 
brasileiro", afirmou Cypriano. Desde 2000, o sistema absorveu uma média de 9 milhões de novas 
contas por ano. Hoje, supera a marca dos 100 milhões de contas. Em cartões de crédito, a 
evolução foi de 7 milhões de novos usuários por ano e hoje o total de plásticos chega a perto de 
80 milhões. 
 
"Vamos dinamizar ainda mais esse crescimento impulsionados pela volta dos investimentos e a 
criação de empregos", previu Cypriano, que encerrou ontem mandato de três anos à frente da 
Febraban e transmitiu o cargo, em solenidade no início da noite, para Fábio Barbosa, do ABN 
Amro. "Foram três anos positivos, onde os bancos confirmaram sua solidez e apresentaram uma 
forte expansão do crédito, da rentabilidade e da eficiência." 
 
Os indicadores mostram, para Cypriano, que o sistema bancário brasileiro tem muito a crescer, 
principalmente em crédito e bancarização. "Se a economia confirmar-se exuberante para os 
próximos anos, vamos alcançar condição de país G7 em termos de atividade bancária", disse. 
 
Esse avanço será resultado natural do crescimento da economia a taxas elevadas, por anos 
seguidos, quando novas pessoas serão incorporadas ao mercado de trabalho, com aumento do 
nível de renda. "Já sentimos uma reação na disposição dos clientes em reflexo a um ambiente de 
maior confiança na economia", afirmou Cypriano. 
 
O momento positivo para ocupar espaços no mercado brasileiro levou o Bradesco a lançar um 
ousado programa de expansão, que prevê a conquista de 2,5 milhões de novas contas. "Acredito 
na superação dessa meta", disse Cypriano. "A economia está crescendo e a tendência é a entrada 
de mais pessoas no consumo de serviços bancários." 
 
Cypriano lembrou que, em três anos à frente da Febraban, o Brasil apresentou uma grande 
evolução em seus fundamentos. A Selic caiu de 26% para 12,75%, a inflação veio de 9% para 
3%, e o Risco País de 450 pontos para menos de 170 pontos, enquanto as reservas subiram de 
US$ 49 bilhões para US$ 110 bilhões. "Os bancos, por sua vez, estão sólidos, eficientes, rentáveis 
e preparados para financiar o desenvolvimento brasileiro", enfatizou. 
 
Barbosa quer relação com governo e empresários 
 
ANDRÉA CORDIOLI 
DO JORNAL DO COMMERCIO 
 
Primeiro presidente do ABN Amro Real no comando da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
Fabio Colletti Barbosa quer aprofundar o relacionamento das instituições financeiras com o 
governo e lideranças empresariais. Para tanto, irá criar um Conselho Consultivo para debater "os 
pontos nos quais o sistema financeiro pode melhorar". Sem detalhar o funcionamento dessa 
Comissão e os seus integrantes, Barbosa disse apenas que pretende realizar a primeira reunião 
ainda neste ano. 
 



O administrador de empresas, que assumiu a Febraban no lugar do presidente do Bradesco, 
Márcio Cypriano, avaliou que o sistema financeiro tem pela frente "batalhas antigas", de difícil 
solução. Entre elas citou o compulsório, o crédito fiscal, o crédito direcionado e o chamado custo 
de observância às regras do Banco Central. Segundo o executivo, esses itens refletem-se no 
spread bancário (diferença de juros entre a captação e o empréstimo), que teria caído de 54%, 
em 2002, para 39% hoje.  
 
Na sua avaliação, a redução do spread foi "ainda maior", levando-se em conta que o sistema 
financeiro incorporou um número maior de indivíduos de renda mais baixa e de empresas de 
menor porte, que antes não tomavam recursos. "A média é impactada negativamente e por isso 
esconde uma realidade: os spreads caíram mais", disse. Para Barbosa, a queda dos spreads será 
intensificada com a continuidade da política econômica e a redução, "seja em que ritmo for", dos 
juros nominal e real.  
 
A posse de Barbosa ocorreu ontem em São Paulo, com a presença de banqueiros e do presidente 
do BC, Henrique Meirelles. O Ministro da Fazendo, Guido Mantega, e a Ministra da Casa Civil, 
Dilma Roussef, que haviam confirmado presença, não compareceram. "A idéia é dar continuidade 
ao trabalho que vem sendo feito e vencer batalhas antigas, que são complexas porque mexem 
com a ordem estabelecida. Por isso, devem ser debatidas à exaustão", disse Barbosa. 
 
Cypriano, que deixou o cargo, fez questão de ressalvar que sua gestão foi pautada pela 
transparência e pela inclusão bancária. Segundo ele, hoje o sistema financeiro está em todos os 
municípios brasileiros, ou seja, em 5,4 mil pontos. Cypriano também revelou que o Bradesco fez 
um estudo no qual a inflação no Brasil nos últimos 45 anos foi de "seis quatrilhões". "A 
desregulação da economia prejudicou as classes mais baixas. A prudência do BC em manter a 
estabilidade da economia a qualquer custo foi muito importante", defendeu, ao passar a faixa 
para Barbosa. 
 
continuidade. Barbosa disse que dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito de 
"desobstrução de canais" - como a criação dos Fundos de Direitos Creditórios, da Lei de Falências, 
entre outros -, que teria levado a um crescimento do volume de crédito em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB) de 24%, em 2002, para 34% no ano passado. No caso do crédito imobiliário, 
citou, modificações nas garantias, como o patrimônio da afetação e o agente fiduciário, 
impulsionaram o crescimento desses empréstimos. 
 
De acordo com Barbosa, desde 2004 o crédito imobiliário tem crescido, em média, 50% ao ano, 
ao passa que de 2000 a 2004 ele caiu 4% ao ano. "Outros pontos precisarão ser debatidos para 
aumentar esse volume, que hoje representa 3% do PIB, como o crédito direcionado, o estímulo 
fiscal, a relação da TR (Taxa Referencial) com a poupança e a securitização para dar liquidez aos 
ativos", disse. Em 2006, o crédito imobiliário somou R$ 14 bilhões e, para ele, em 2007 o volume 
será maior. 
 
Décimo quinto presidente da Febraban, Barbosa defendeu a atuação do Banco Central (BC) no 
câmbio. "O saldo da balança comercial, a valorização das commodities e a redução do risco-País 
tiveram um impacto contundente. Não creio que haja espaço para o BC fazer intervenções para 
segurar o câmbio. Esse movimento é reflexo de uma economia que está se estabilizando e 
crescendo", avaliou.  
 
Cypriano, presidente do Bradesco, disse que o dólar deve chegar ao final do ano a R$ 1,95 e disse 
também esperar uma queda "mais rápida" nas taxas de juros. Dos atuais 12,75% poderia ir a 
11,25% ao final do ano, disse. "Mas não descartamos juro de um dígito neste ano", completou.  
 
Barbosa apoiou as decisões do BC com relação aos juros, ao defender que ele "está pavimentando 
o caminho para um crescimento sustentável" e defendeu a independência do órgão. "É importante 
que haja espaço para o BC operacionalizar a política econômica.  



Isso já tem acopntecido e é muito bom. A institucionalização evita surpresas no futuro", avaliou. 
Barbosa também comentou que o Brasil atingirá o grau de investimento até o início de 2008.  
 
"Isso irá favorecer o financiamento de longo prazo. O Brasil terá acesso a maiores bolsões de 
poupança", afirmou. Barbosa disse ainda que a conta-salário e a portabilidade são positivas, pois 
estimulam a concorrência e os bancos terão que encontrar maneiras de fidelizar o cliente, seja por 
meio de prazos mais longos, taxas menores ou outras alternativas. O novo presidente da 
Febraban também pretende intensificar a transparência do setor e levar adiante o projeto de 
auto-regulação. 
 
doações. Cypriano também disse que a Febraban fez doações de câmeras de vídeo à cidade, além 
de estar fazendo um trabalho em conjunto com delegacias, para coibir os assaltos a agências e 
postos bancários. "O roubo acontece não só nos bancos, mas nas ruas, nos postos de gasolina, 
etc. O sistema financeiro gasta mais de US$ 2 bilhões por ano com segurança", afirmou. Segundo 
a assessoria de imprensa da Febraban, ao contrário do que tem sido noticiado, o roubo a bancos 
no primeiro trimestre deste ano foi 36% menor que em igual período do ano passado. 
 
Gabriel Jorge Ferreira, vice-presidente do Conselho de Administração do Unibanco e antecessor de 
Barbosa na presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), disse que a 
atenção do órgão será voltada para a agenda microeconômica. "Ainda há espaços de melhorias e 
correções e esse vai ser o nosso desafio. Vamos lutar por medidas que aumentem a eficiência da 
economia e o crédito e batalhar pela viabilização de grandes reformas que esse País necessita", 
afirmou. 
 
Fusões bancárias dividem opiniões no setor financeiro 
 
Fabio Barbosa não se furtou a comentar a possível venda do ABN Amro Real para o britânico 
Barclays. "A negociação é feita lá fora e a implicação para o Brasil é nula. Por isso, a minha 
posição à frente da Febraban não é afetada", disse. Sobre a notícia de que o Banco do Brasil 
poderia comprar a Nossa Caixa, Barbosa avaliou que existe "muita especulação" sobre a 
consolidação do setor financeiro e poucas transações. "O setor já fez grandes movimentos e está 
razoavelmente definido". 
 
Márcio Cypriano, porém, disse ter ficado surpreso com a notícia e que a compra da Nossa Caixa 
pelo Banco do Brasil aumentaria a "estatização do sistema financeiro nacional", que hoje está 
50% nas mãos do governo, 30% dos bancos nacionais privados e 20% com os bancos 
estrangeiros. "Não existe concentração onde o governo detém 50%. Essa operação vai aumentar 
a estatização do crédito e a concorrência (o tamanho do concorrente). O Banco do Brasil é um 
concorrente agressivo", afirmou. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 10 abril. 2007. Economia, p. A2. 


