
Brasileiros chegam perto dos gigantes 
Adriana Carvalho 
  
Junto com a turbulência econômica surgiram preciosas oportunidades para os bancos 
brasileiros. Hoje alguns deles já se aproximam em valor de mercado a grandes players 
internacionais. Dados da Economática mostram que, em meados de março, os gigantes Itaú e 
Unibanco, agora unidos, somavam US$ 90,5 bilhões, colocando-se acima do J.P. Morgan 
Chase, com US$ 86,7 bilhões. O Bradesco, por sua vez, com US$ 62,2 bilhões já se 
distanciava bem do Goldman Sachs, com US$ 43,3 bilhões. 
 
"Há algum tempo, a gente nem imaginaria bancos brasileiros aproximando-se de grandes 
estrangeiros", diz Erivelto Rodrigues, presidente da consultoria Austin Asis. Segundo ele, a 
crise mostrou para o mundo que os bancos brasileiros são sólidos. "Lá fora o grande problema 
foi a má qualidade da carteira de crédito, o que nos dá a impressão de que os órgãos 
reguladores e fiscalizadores não funcionavam adequadamente", explica, salientando que no 
Brasil o Banco Central atuou corretamente, no sentido de regular e supervisionar o setor.  
 
Luís Miguel Santacreu, analista da Austin Asis, acrescenta que desde que a crise começou, os 
bancos nacionais, em especial os pequenos e médios, vêm enfrentando dificuldades, mas 
nenhuma tão grave que tenha resultado em liquidação ou venda. Além disso, no auge da crise, 
o Banco Central também teve agilidade para dar mais liquidez e tranquilidade ao mercado. "O 
BC usou a rede de proteção do próprio sistema nesse momento, valendo-se da ferramenta dos 
depósitos compulsórios", lembra Milena Zaniboni, diretora da área de corporações, instituições 
financeiras, infra-estrutura e governos da Standard & Poor's. 
 
"Também tivemos a vantagem de contar com o fundo garantidor de crédito, instituição 
administrada pelos bancos privados, que comprou carteiras de bancos pequenos, ajudando-os 
nesse momento", diz ela, acrescentando que agora, apesar das sequelas que restaram no 
mercado, a questão da liquidez está praticamente equacionada.  
 
É certo que parte da "vantagem" dos bancos brasileiros frente a essa crise advém do fato de 
que para eles o peso da carteira imobiliária é bem menor do que para os americanos e muitos 
europeus. "Aqui, apenas cerca de 5% do total de crédito é imobiliário. Em países 
desenvolvidos, esse tipo de crédito sempre foi muito importante e os percentuais chegam a 
50% ou 60% do total", explica Rafael Guedes, diretor executivo da Fitch Ratings.  
 
Para Erivelto Rodrigues, da Austin Asis, as instituições nacionais não têm nenhum "calcanhar 
de Aquiles" semelhante ao dos estrangeiros. Os bancos médios e pequenos que enfrentaram 
dificuldades aqui foram os que não haviam enxugado suas estruturas e que tinham carteiras 
de crédito muito concentradas em financiamentos de veículos e crédito consignado. "Mas isso 
nem se assemelha ao tamanho do problema enfrentado pelos grandes bancos americanos, por 
exemplo", diz . 
 
Para Rodrigues, mesmo a questão da inadimplência em alta não deve comprometer a indústria 
bancária brasileira. "É certo que 2009 ainda será um ano difícil e que só para 2010, talvez, 
vejamos força para retomar o crescimento da indústria. Mas não vejo grandes problemas 
relacionados com a inadimplência no curto e médio prazo", afirma Rodrigues. De acordo com 
dados da Austin Asis, apesar de ativos e crédito terem encolhido fortemente a partir de 
setembro do ano passado, o ano de 2008 ainda terminou positivo frente ao anterior: o total de 
ativos cresceu 32% e a carteira de crédito, 33,3%.  
 
Para os analistas, além de uma posição melhor no cenário mundial, a crise também colocou na 
mesa para os brasileiros a oportunidade de crescimento e expansão internacional por meio da 
compra de ativos de grandes instituições que hoje necessitam fazer caixa. Mas o fato de existir 
a oportunidade não significa necessariamente que ela deva ser aproveitada. Um exemplo é a 
especulação que existe no mercado de que o Itaú Unibanco seria o mais cotado para comprar 
o Banamex, do Citi, principal banco do México. "No nosso rating para o Banamex, 
consideramos que o Citi vai manter essa operação", diz Milena Zaniboni, da Standard & 
Poor´s.  



 
Rafael Guedes, da Fitch Ratings, admite que essa seria uma grande oportunidade para o banco 
brasileiro, mas diz que há muitos pontos a ponderar. "Ocasiões assim são únicas, mas no caso 
específico do Itaú Unibanco, eles ainda estão digerindo a fusão. O Itaú tem experiência de 
fazer fusões, até de realizar várias ao mesmo tempo, mas jamais com uma instituição do porte 
do Unibanco", ressalta ele. "A questão então que fica é se o Itaú Unibanco teria a capacidade 
gerencial de tocar uma grande aquisição como essa paralelamente a fusão. Provavelmente até 
teriam, mas certamente não conseguiriam dar a atenção e dedicação que cada uma dessas 
operações demandam", explica Guedes.  
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