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Na crise que chacoalhou o sistema financeiro global - sempre dominado por bancos 
americanos, europeus e japoneses - o destaque positivo ficou com o Brasil. Enquanto as 
maiores instituições financeiras do mundo recebiam ajuda dos governos, surgia no Brasil o 
Itaú Unibanco, maior banco privado do hemisfério Sul, com ativos de R$ 632 bilhões em 2008 
e pretensões de ser global dentro de dois anos. 
 
A crise até contribuiu para dar mais velocidade ao redesenho do setor no Brasil. "Itaú e 
Unibanco aceleraram as negociações. Ambos tinham a clara visão de que precisavam ter um 
banco dominante principalmente com o avanço dos concorrentes, como o Santander que 
comprou o ABN Amro, e do Banco do Brasil adquirindo outros bancos oficiais", diz Rafael 
Guedes, da Fitch Ratings, para quem tamanho é importante, mas não é vital. "Quem for mais 
eficiente vai ser o maior do mercado." 
 
Com a compra do Unibanco em novembro de 2008, o Itaú pulou da terceira para a primeira 
posição do ranking do Banco Central , tirando a liderança do Banco do Brasil, que luta agora 
para recuperar o posto. Fez compras significativas, como a Nossa Caixa e parte do Votorantim, 
que serviram para aumentar a distância do Bradesco, hoje o terceiro colocado e que sente a 
aproximação do espanhol Santander. Em rentabilidade, BB, Bradesco e Itaú ocupam primeira, 
segunda e quinta colocações no ranking de bancos das Américas, elaborado pela Economática. 
 
"As oportunidades mais importantes de fusão já foram aproveitadas. O que podemos ver são 
aquisições de bancos de menor porte por públicos e privados", diz o economista Maílson da 
Nóbrega. "Esta consolidação já aconteceu na Europa. Bancos sem uma rede de captação têm 
de se especializar em nichos." O processo de concentração no sistema financeiro brasileiro 
teve início em 1995, com o Proer. De lá para cá, o número de bancos caiu de 250 para 150 
atualmente, restando cinco ou seis grandes conglomerados. 
 
Em um momento difícil para os bancos em todo o mundo - o crédito diminuiu, as provisões 
aumentaram, os depósitos recuaram e as taxas de juros estão em declínio -, o Banco Central 
tem tido êxito em suas intervenções. Fez com que os bancos tivessem a liquidez necessária, 
estimulando a compra de carteiras, flexibilizando o compulsório, fazendo leilões para injetar 
recursos no sistema. Isso ajudou a passar pela fase mais aguda, após a liquidação do Lehman 
Brothers, em setembro, trazendo liquidez aos bancos pequenos e médios mais vulneráveis, 
que operavam fortemente em crédito consignado e financiamento de veículos, captando no 
curto prazo e emprestando no longo prazo. 
 
"Hoje não temos um problema de liquidez como no mercado internacional, que é o mais sério", 
diz Aldo Luiz Mendes, vice-presidente de finanças do BB. Os bancos oficiais serão importantes 
na consolidação dos médios e pequenos. Atualmente, alguns deles funcionam como canal de 
distribuição de grandes bancos. "É uma salvação no momento difícil que temos. Mas este 
mecanismo não se viabiliza no longo prazo, principalmente porque ele está passando boa parte 
do rendimento para um terceiro", diz Guedes, da Fitch. 
 
A Caixa está em processo de criação da Caixa Participações e Caixa Banco de Investimento, 
que terá participação em outras instituições, conta Márcio Percival, vice-presidente de Finanças 
da Caixa Econômica Federal. Mas o apetite dos bancos grandes já está menor. Muitos 
desenvolveram suas próprias carteiras de consignado e de veículos, além desses nichos não 
prometerem bons desempenhos neste ano. 
 
Aqueles que operavam com pequenas e médias empresas sofrem menos em razão de o prazo 
do empréstimo ser mais curto, entre 60 e 90 dias. Ao não renovarem a linha, aumentam a 
liquidez. O BNDES e a Federação Brasileiras dos Bancos (Febraban) discutem a possibilidade 
de criação de um Fundo de Direito Creditório (FIDC) para garantir o crédito privado às 
pequenas e médias empresas, financiado pelo Tesouro e bancos. 
 



Os bancos médios que atuam como banco de investimento aproveitam a fragilidade dos 
estrangeiros para captar clientes e crescer. Porém, os grandes também querem disputar esses 
clientes. "As estruturas decisórias são mais rápidas nos bancos médios. As equipes são 
enxutas, porém fartas de talentos", avalia Manoel Horácio Francisco da Silva, presidente do 
Banco Fator. 
 
A crise que tirou dos bancos de investimentos a receita de Oferta Inicial de Ações (IPO, na 
sigla em inglês) traz agora a oportunidade de ganhos com a intermediação de fusões e 
aquisições. "A crise de crédito enfraqueceu algumas empresas. Acredito que este mercado vai 
crescer bastante, uma vez que falar em IPO, a forma mais usada de capitalização entre 2004 e 
2007, neste momento é algo intergaláctico", diz o executivo. 
 
Com poucas oportunidades de aquisições que tragam mudanças significativas na liderança do 
setor bancário brasileiro, a disputa se dará basicamente em produtos de crédito e serviços. Os 
cinco maiores bancos que operam no país (Itaú Unibanco, BB, Bradesco, Santander e Caixa) 
passaram a responder por mais de 80% dos depósitos depois da crise que estimulou clientes a 
buscarem um porto seguro. "É preciso saber como a concentração dos grandes bancos afetará 
os clientes em termos de custo dos produtos e serviços", diz Manoel Silva. 
 
O grande desafio é dar crédito num momento mais conturbado. "Quem avançar no crédito 
pode ficar no vermelho. E quem não emprestar, cobrando spreads elevados por medo do 
cliente dar o cano, encolhe", diz Luis Miguel Santacreu, analista da Austin Rating. 
 
Ricardo Anhesini Souza, sócio da KPMG, diz que os bancos precisam ter um volume grande e 
riscos de qualidade para remunerar o capital num cenário de queda das taxas de juros para 
um dígito e freio no crédito. "A estratégia de crescimento por meio da expansão do crédito e 
da bancarização continua sendo a válvula de escape da indústria bancária brasileira. Quem 
estiver mais estruturado para continuar com esta curva terá bons resultados." 
 



 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Especial Bancos, p. F1-F4. 


