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O movimento de aquisições de bancos oficiais nos últimos meses abriu espaço para um 
enxugamento do setor. Há menos instituições operando no segmento, mas existe um fato 
curioso nesse processo: essas empresas conseguiram proteger a sua participação de mercado 
no ano passado. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Austin Asis a pedido do 
Valor.  
 
Segundo o levantamento, os bancos públicos somavam 32,5% de participação na soma de 
ativos financeiros totais em dezembro de 2008, segundo dados de balanço das próprias 
companhias. Essa taxa era menor, de 31% no final do ano anterior. No mesmo período, o 
Banco do Brasil adquiriu ativos como a Nossa Caixa, o Banco do Estado de Santa Catarina 
(Besc), o Banco do Estado do Piauí (BEP) e o Banco de Brasília (BRB).  
 
O interessante nesse cálculo, no entanto, é que numa análise com período mais extenso, o que 
existe é uma queda no market share desses bancos. O estudo mostra que, em dezembro de 
2006, essas instituições tinham uma participação de 33% no ativo total e, no ano anterior, foi 
a inéditos 34,8%. Logo, ao se comparar com os índices passados, a taxa de participação atual 
de 32,5% é menor. 
 
 "A distância entre os públicos e privados já foi maior. O que acontece é que, impossibilitados 
de participar das privatizações e com as recentes negociações entre bancos privados, os 
públicos encolheram naturalmente", conta Luiz Miguel Santacreu, analista da Austin Ratings. 
 
Outro cálculo realizado pela ABM Group mostra a evolução da participação dos bancos oficiais 
no mercado de crédito brasileiro. Nesse caso, essas companhias ganharam terreno nos últimos 
anos. Isso ocorre como decorrência da estratégia mais agressiva dos grupos nessa área - 
principalmente no último ano.  
 
Em setembro de 2002, os bancos oficiais eram donos de 24% do mercado de crédito de 
operações a curto prazo no país. Em setembro de 2008, a taxa foi a 34%. No caso das 
operações a longo prazo, o índice passou de 50% para 56% no mesmo intervalo - taxa recorde 
para o período analisado. Na avaliação de Alberto Borges Matias, diretor da ABM Group, essa 
estratégia de fortalecimento no segmento de crédito deve ser foco de uma disputa mais 
acirrada em 2009.  
 
"Bancos públicos e privados vão tentar ampliar a atuação nesse mercado neste ano, 
principalmente por causa do aumento de liquidez do setor. Os privados terão interesse maior 
em emprestar dinheiro para elevar ganhos, e a concorrência ficará mais acirrada", afirma 
Matias.  
 
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre 2006 e 2007, o total de 
instituições no Brasil caiu quase 2%, com 156 bancos ao final de 2007. Entretanto, o número 
de grupos públicos federais e estaduais se mantinha em 13 empresas nos dois anos. Ainda não 
há dados de 2008, mas especialistas entendem que esse panorama mudou no ano passado, 
com a edição da Medida Provisória número 430, de outubro de 2008. Ela autorizava os bancos 
públicos brasileiros, a Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil a adquirirem 
participações em instituições financeiras no país sem passar por um processo de licitação.  
 
Desde então, ganharam agilidade as operações de aquisição por parte do Banco do Brasil - que 
comprou cinco instituições desde setembro passado. "Houve uma considerável mudança na 
estratégia dessas instituições, principalmente o BB, nos últimos dez, quinze anos. Enquanto a 
Caixa continuou uma instituição de foco no setor imobiliário, com maior ingerência política, o 
BB avançou na profissionalização e na consolidação por meio de resultados", diz Carlos Daniel 
Coradi, presidente da EFC - Engenheiros Financeiros & Consultores. 
 
Nesse processo do processo de encolhimento do setor bancário brasileiro, são pequenas as 
expectativas de novas fusões ou aquisições de peso a curto prazo. Em março, o presidente do 



Banco do Brasil, Antonio Lima Neto, disse que a instituição não pretende finalizar novas 
compras de ativos a não ser aquelas já anunciadas (BRB e Banestes). "O plano de crescimento 
não inclui novas compras", disse a após reunião com analistas (Apimec). Ele salientou que o 
banco precisa trabalhar na integração das empresas adquiridas.  
 
O governo tem se esforçado em manter aquecida a economia por meio do uso de ferramentas 
de crédito disponibilizadas por bancos públicos, que têm trabalhado com spreads mais baixos e 
taxas de juros mais competitivas. Esse processo de concentração de bancos oficiais no Brasil, 
com a tentativa de o poder público fortalecer o BB e a CEF, vai ao encontro de uma discussão 
atual. A crise financeira global tem aberto espaço para um debate em torno da estatização dos 
grupos financeiros nos EUA. Às vésperas de uma viagem aos Estados Unidos, em março, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva perguntou se algum país teria "coragem de, sem medo da 
palavra, estatizar os bancos, recuperá-los e fazer voltar o crédito".  
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