
as últimas semanas, os
bancos têm sido critica-
dos por segurar o crédi-
to em um momento em
que a crise financeira
internacional inter-

rompeu o fluxo em dólar proveniente do
exterior. Para Fábio Barbosa, presidente
da Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban), a crítica não corresponde aos
fatos. O que há, diz Barbosa na entrevis-
ta a seguir, é um aumento abrupto da de-
manda por empréstimos em reais, dian-
te da seca internacional, que aos
poucos tem sido atendida pelo
sistema bancário nacional. "Tem
havido cada vez mais crédito, este
é o ponto principal. Agora, aqui-
lo que era obtido no mercado in-
ternacional não está mais sendo,
então cria essa sensação de con-
gestionamento", afirma. Na sua
avaliação, a variável mais impor-
tante para a retomada das condi-
ções normais encontra-se fora do
País, justamente onde o gargalo é
mais intenso. "É preciso ver o que
acontecerá nos EUA. Obama cria
uma nova expectativa, vem com
uma equipe econômica experien-
te e competente, e há disposição
de se fazer uma política fiscal ex-
pansionista lá fora. Somado aos
trilhões injetados, tudo isso passa
a ser uma variável relevante que
poderá alterar os prognósticos
mais pessimistas que foram feitos
nesta crise", avalia.

CartaCapital: O crédito ainda não

retornou na quantidade desejável. A in-
dústria diz que o que voltou está muito
caro. Se o governo liberou mais de 70 bi-
lhões de reais em compulsórios, por que
os bancos não emprestam?
Fábio Barbosa: Ó crédito em outubro,
conforme divulgado pelo Banco Cen-
tral, cresceu 2,9% em relação a setem-
bro. As primeiras indicações que temos
em relação a novembro é de que a libe-
ração de novos empréstimos, de novo
segundo o BC, também cresceu 5,7% em
relação a outubro. Ou seja, o crédito está

crescendo, os bancos estão emprestan-
do, mais até do que antes, de acordo com
as estatísticas do Banco Central. Por
isso, não sei se cabe a discussão se está
ou não aumentando o volume de crédi-
to. Como o BC divulgou, a resposta é
sim. O que está acontecendo é que cré-
dito bancário não é a única forma de fi-
nanciamento no mercado. Existem ao
menos duas ou três outras que vou listar
aqui. Uma são as captações no mercado
internacional, por meio de bonds. Outra
é a emissão de ações, tanto no mercado

interno quanto no exterior. Há
ainda operações com bancos in-
ternacionais, operações ditas sin-
dicalizadas, além do financia-
mento ao comércio exterior. O fi-
nanciamento junto a esse merca-
do de capitais, nacional e inter-
nacional, em bancos internacio-
nais, em dólar, basicamente se-
cou. Com isso, toda a demanda
que existia e que era satisfeita por
essas fontes alternativas foi em-
purrada para o mercado local. O
crédito bancário local não tem
condições de crescer, de uma
hora para outra, o necessário para
acomodar toda essa demanda.
Isso explica por que há, de um
lado, a evidência incontestável de
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um aumento na concessão de crédito, e
a sensação, de outro, da falta de crédito.
Como é possível dizer que estão aumen-
tando os empréstimos com base em da-
dos concretos, e dizer que o dinheiro
não está chegando na ponta? Está che-
gando, sim, o que está acontecendo é que
não é suficiente, neste momento, para
cobrir as necessidades não mais atendi-
das pelas fontes alternativas.

CC: De f ato, os números confirmam o cresci-
mento do crédito em reais, mas ainda sobra
a diferença do que era financiado em dóla-
res. Essa diferença deveria ser coberta justa-
mente pelos compulsórios liberados pelo go-
verno, daí a crítica que se faz aos bancos.
FB: Esse dinheiro está fluindo aos poucos,
e está chegando, também aos poucos, ao
tomador final, tanto que está crescendo.
Lembre-se de que, em outubro e novem-
bro, diziam que os bancos não estavam
dando crédito, e isso não corresponde à
realidade. Tem havido cada vez mais cré-
dito, esse é o ponto principal. Agora, aqui-
lo que era obtido no mercado internacio-
nal não está mais sendo, então se cria essa
sensação de congestionamento.

CC: O crédito internacional para os ban-
cos e empresas brasileiros voltará ou o
mercado financeiro mudou radicalmente
e não contaremos mais com esses emprés-
timos por um bom tempo?
FB: A retomada do acesso ao crédito in-
ternacional vai demorar. Muitos ban-
cos lá fora desapareceram, outros estão
reposicionando o seu equilíbrio de ba-
lanço, então isso vai demorar para vol-
tar à normalidade.

CC: E possível estimar quanto tempo?
FB: Eu gostaria de ter uma idéia, mas
não tenho. O ano de 2009 será muito di-
fícil. É preciso levar em conta duas ate-
nuantes. Em primeiro lugar, é preciso
dizer que o Brasil tem conseguido, pela
liberação dos compulsórios e dos leilões
que o BC tem feito de dólar, reduzir essa
situação de paralisia do mercado inter-
nacional. Portanto, não precisamos pas-
sar, aqui no Brasil, o aperto gigantesco
pelo qual estão passando as economias
desenvolvidas. Outro ponto em relação a
2009: os bancos centrais injetaram tri-
lhões de dólares na economia mundial.
E essa palavra, "trilhões" não se usava nos
mercados financeiros, dizia respeito ape-

nas às economias nacionais, e agora se
fala em trilhões em apoio. Ninguém
consegue ainda entender qual o impac-
to dessa injeção brutal de recursos nos
EUA, na Europa e, mais recentemente,
no Japão. Há, sim, uma expectativa de
reversão mais cedo do que o quadro ini-
cial sugeriria. Então a esperança de que
2009 seja melhor do que estava dese-
nhado reside no fato de que foi brutal a
injeção de liquidez, mas ainda é cedo
para firmar qualquer palpite.

CC: De qualquer forma, os spreads bancá-
rios, neste primeiro momento, aumentaram
bastante. E os bancos têm sido acusados, in-

saíram de 11,6%, um ano atrás, e che-
garam a bater em 15%, ou seja, subiram
bastante, o que significa que houve uma
elevação no custo de captação. E o mer-
cado está sobrecarregado neste mo-
mento, atendendo não apenas os toma-
dores tradicionais, mas também aque-
les egressos das fontes não mais dispo-
níveis. Apesar de outubro e novembro
terem sido de aperto muito grande, tal-
vez possamos ter momentos melhores
para frente, inclusive porque o BC tem
agido com muita prudência e responsa-
bilidade, o que é positivo. Mas uma
grande variável dessa equação está no
mercado internacional, talvez a maior.

clusive, de estar abusando no
custo do crédito. Como o se-
nhor responde a essas críticas?
FB: A elevação no custo do
dinheiro tem a ver com al-
gumas coisas. Em primeiro
lugar, o momento difícil de
precificação em razão das
incertezas ligadas à econo-
mia e ao risco de inadim-
plência, uma perspectiva de atividade
econômica menor do que tínhamos até
agora, e isso, obviamente, aumenta o
risco. O segundo ponto é que houve um
aumento no custo de captação. As pes-
soas têm mania de olhar apenas para a
Selic (paga pelos títulos públicos), mas
as taxas de juro de um ano ou dois subi-
ram. As taxas para papéis de dois anos

É preciso ver o que acon-
tecerá nos EUA. Obama
cria uma nova expectativa,
vem com uma equipe eco-
nômica experiente e com-
petente, e há disposição de
se fazer uma política fiscal
expansionista lá fora. So-
mado aos trilhões injeta-
dos', tudo isso é uma variá-

vel relevante que poderá alterar os
prognósticos mais pessimistas que fo-
ram feitos nesta crise, até agora.

CC: As principais economias do mundo ope-
ram hoje com taxas de juro reais negativas
ou próximas de zero. Diante dessa conjun-
tura, faz sentido o BC manter os juros no ní-
vel em que estão, para a economia real, •
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num. primeiro momento, e depois
também para o sistema financeiro?
FB'. O que tem acontecido é que o
Banco Central está comprometi-
do com a política, que me parece
importante, de manutenção das
metas de inflação. Cabe a ele a difícil
tarefa de medir quais os impactos ne-
gativos para a inflação fruto da alta do
dólar, por exemplo, e quais os impactos
positivos de uma desaceleração econô-
mica mundial e da queda dos preços das
commodities. Eu realmente não tenho
elementos para saber se a resultante
dessas variáveis levará o BC a manter
ou baixar as taxas de juro.

CC: Desde o início da crise, os bancos públi-
cos ganharam mercado, a própria operação
de empréstimo da CEF para a Petrobras é
um exemplo disso. Como os bancos priva-
dos pretendem enfrentar essa situação?
FB: Há espaço para todo mundo no mer-
cado financeiro, mesmo levando em con-

ta a aquisição da Nossa Caixa pelo Banco
do Brasil. São dois bancos que já eram pú-
blicos, então houve apenas uma consoli-
dação, como houve também uma conso-
lidação no mercado privado, com a fusão
do Itaú com o Unibanco. Meu ponto prin-
cipal é que uma economia forte precisa
de bancos fortes. Sempre gosto de lem-
brar que, hoje, três dos seis maiores ban-
cos do mundo são chineses. Isso só con-
firma que economias grandes precisam
de bancos grandes, então me parece que,
no Brasil, estamos passando por esse pro-
cesso. Também foi assim nos EUA, na In-
glaterra, no Japão, e assim é agora na Chi-
na. E no Brasil, guardadas as devidas pro-
porções, precisamos de um sistema finan-
ceiro forte para dar respaldo e ter estatu-

ra para acompanhar os gran-
des projetos das empresas
brasileiras, cada vez maiores
e mais internacionais. São
convergentes os objetivos do
sistema financeiro e da eco-
nomia como um todo. Preci-
sam crescer todos, e os ban-
cos precisam estar prepara-
dos e estruturados para dar o
respaldo necessário ao cres-
cimento da economia. Não
podemos esquecer que esta-
mos falando aqui em um
crescimento da economia
brasileira de 3% em 2009,
uns falam em um pouco
mais que isso, outros falam
em um pouco menos, en-
quanto a economia mundial
está falando em retração. E
este é um ponto extrema-
mente relevante. Estamos
em uma situação muito boa.
Diante de uma crise como
esta, discutimos o ritmo de
crescimento, enquanto EUA
e Europa discutem o tama-
nho da recessão. Por isso, é
preciso tomar cuidado para
não pintar a situação brasi-
leira de uma cor muito ruim,
senão dá a impressão de que
é o caos. E não é o caos, o
caos está mundo afora. O
crédito sumiu 'lá no mundo',
aqui o crédito está crescen-
do. Estarmos falando em
um crescimento menor do
que o previsto é fantástico,

dado o contexto em que estamos.

CC: É possível que a crise bancária interna-
cional abra possibilidades de aquisição de
bancos estrangeiros por bancos brasileiros.
Estamos diante de uma 'janela de oportuni-
dade', como se diz no mercado financeiro?
FB: Neste momento, o mercado interna-
cional está tão incerto que fica difícil sa-
ber o que é uma boa aquisição ou não no
setor financeiro ou industrial. Os preços
estão, em geral, até 80% abaixo do seu
pico, o que sugeriria, à primeira vista,
que estão baratos, mas, como está difícil
mapear o tamanho da crise no mercado
internacional, é improvável que aconte-
çam movimentações de aquisição neste
momento em qualquer setor.
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