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Fábio Barbosa, presidente do Santander e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), vê 
um novo momento para o sistema financeiro, que terá que operar com mais transparência e 
buscar uma aproximação com a sociedade.  
 
"Acenderam a luz", disse ele em entrevista ao Valor. Não que antes os bancos trabalhassem na 
"penumbra" para esconder erros, sublinhou, "mas eram mais fechados". As notícias, hoje, 
circulam com enorme rapidez, os clientes são mais bem informados e isso demanda maior 
visibilidade por parte do sistema. "Tudo deve ser feito à luz do dia", disse. 
 
À frente da federação desde abril de 2007, Barbosa percebeu que não é mais possível 
"dialogar só com o BC", prática que pautou o sistema financeiro por anos e anos. Os tempos 
mudaram. O setor, agora, busca interlocução com os Procons (defesa dos consumidores), com 
o Ministério Público, com o Judiciário, o Legislativo e com a mídia, citou.  
 
O relacionamento com o Banco Central, especificamente, e com o governo, de modo geral, já 
não é tão amistoso quanto no passado. Nos últimos anos os bancos tiveram vários embates e 
perderam. Já não têm mais liberdade para traçar suas próprias políticas tarifárias sem prévia 
autorização do BC, perderam cerca de R$ 300 milhões que recebiam do INSS para administrar 
a folha de benefícios - na semana passada tiveram que participar de um leilão e definir quanto 
vão pagar ao INSS para manter esse nicho de clientes - e logo após a crise financeira global, 
foram bombardeados pelo BC e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reduzirem os 
elevadíssimos spreads.  
 
O spread, medido pela diferença entre a taxa de captação e a de aplicação dos bancos, chegou 
a seu patamar mais baixo em 2007, quando caiu para 22,3%, taxa considerada ainda muito 
alta. Em novembro de 2008, na média das operações contratadas no segmento do crédito 
livre, saltou para a casa dos 30% e em junho, ultimo dado do BC, já havia caído para 27,2%, 
percentual ainda distante do razoável.  
 
Durante os anos de hiperinflação e juros muito altos, os bancos foram dos setores mais 
lucrativos da economia brasileira. Era o 1º em 2002. Em 2003 caiu para 13º e atualmente, 
lembra Barbosa, varia entre o quinto e o sexto lugar, precedido das empresas de mineração, 
mecânica, veículos e peças, entre outros. 
 
Leia a seguir, a íntegra da entrevista:  
 
Valor: O leilão da folha de pagamentos do INSS foi um sucesso para o governo, embora os 
bancos tivessem dado indicações de que não iriam participar. O que aconteceu? 
 
Fábio Barbosa: A leitura que estamos tendo aqui é que a concorrência é muito forte e não 
dava para ficar de fora. Quem não entrasse no leilão ficaria por cinco anos sem ter acesso a 
essa base específica de clientes (aposentados, pensionistas e demais beneficiários). Acho que 
todos chegaram à conclusão de que não dava para ficar fora por tanto tempo, embora em 
alguns momentos as condições se apresentassem menos favoráveis.  
 
Valor: Mesmo sendo uma clientela volátil, em que cerca de 40% são clientes de benefícios 
temporários, como o auxílio-doença, ainda assim era vantajoso participar?  
 
Barbosa: Não se podia escolher. Era tudo ou nada.  
 
Valor: E agora os bancos estão pedindo reajuste de tarifas das contas de contribuição 
previdenciária? 
 
Barbosa: Eu li isso nos jornais, mas não sei de nada disso.  
 



Valor: Isso seria um "trade off", uma compensação ao sistema pela participação no leilão do 
INSS? 
 
Barbosa: Não. Não sei de nada disso. Vamos até ter uma reunião na Febraban e vou 
perguntar sobre isso. 
 
Valor: Para os bancos, os tempos mudaram e não só por causa da crise global. No Brasil, a 
relação do sistema bancário com o governo já não é a mesma. A queda de braço no caso dos 
spreads foi um exemplo. O leilão da folha do INSS, outro. Há mais. O que mudou? 
 
Barbosa: A grande mudança é que as hoje as informações correm muito rapidamente. Antes 
o setor financeiro trabalhava de forma mais fechada, sob forte regulação do Banco Central. 
Assim funcionou por muito tempo, levando o sistema a ser muito pouco conhecido. Era um 
relacionamento apenas com o BC. Agora a população está mais informada e tudo acontece 
com a luz acesa. Acenderam a luz. Tudo deve ser feito a luz do dia, o que é ótimo, mas temos 
que repensar a maneira de nos comunicarmos. Isso não significa que antes havia coisas que só 
eram feitas na penumbra. Não é isso. O fato é que temos que dar maior visibilidade para o que 
fazemos. O setor está vendo que tem que dialogar mais não só com o BC, mas com os 
Procons, com o Ministério Público, com o Judiciário, a imprensa. E temos que fazer também 
uma autorregulação. Os bancos devem entender que têm um papel na sociedade e ter certeza 
de que está desempenhando esse papel. Acho que existe mais desinformação sobre o sistema 
financeiro do que problemas. 
 
Valor: Como aproximar os bancos, que historicamente não têm boa imagem, da sociedade? 
 
Barbosa: Melhorando o debate, fornecendo educação financeira à população. Temos que 
discutir com o BC, mas não é ele que vai nos levar a ter um sistema mais próximo da 
sociedade. É o Legislativo, o Judiciário, os Procons e as demais entidades do setor. 
 
Valor: Há anos o sistema financeiro é o setor dos mais lucrativos. Não haveria uma certa 
exaustão da sociedade com os juros altos e os elevados lucros dos bancos? 
 
Barbosa: Acho que há desinformação sobre isso. Ficou também essa ideia. Banco tem sido o 
sexto setor mais lucrativo da economia nos últimos cinco anos, segundo dados do Valor 1000. 
De fato são grandes, auferem grandes lucros, mas como porcentagem do capital alocado é o 
sexto setor. 
 
Valor: Os lucros são elevados e o sistema é concentrado. Há indicadores de que a 
concorrência é baixa, não é? 
 
Barbosa: Bancos grandes são necessários para que se tenha uma economia grande. Os 
quatro maiores bancos do mundo hoje são chineses, refletindo a pujança da economia da 
China. Não interessa se são estatais ou não. E quanto mais a economia brasileira se 
internacionalizar, crescer, maior terá que ser o tamanho dos bancos para suportá-la. 
 
Valor: E a concentração? 
 
Barbosa: A concentração nesse sentido, ter banco grande para atender a necessidade da 
grande empresa, é boa, saudável e necessária. O que temos que ter é certeza de que existe, 
no varejo, uma base competitiva. Hoje no Brasil são seis a sete bancos de varejo competindo, 
sendo dois estatais, e acho que a concorrência está cada vez mais acirrada. 
 
Valor: Mas é um oligopólio, não? 
 
Barbosa: Isso não existe. A concorrência é ferrenha. Quem promove a concorrência é o 
consumidor. Cabe a ele buscar a alternativa mais barata e fazer com que os preços baixem. As 
grandes empresas fazem isso muito bem. Uma Petrobras, por exemplo, pega cinco bancos, 
pergunta a cada um quanto vai custar (um financiamento), e escolhe o melhor preço. No 
cliente pessoa física isso é menos intenso.  



 
Valor: Não é tão simples essa postura chegar à pessoa física. 
 
Barbosa: O cliente busca três coisas num banco: conveniência, serviço e preço. Cada um tem 
que definir o seu melhor pacote. Qual é o supermercado mais barato? É impossível saber. Num 
é a carne, no outro é o espinafre. Então, veja qual é o seu perfil de consumo, busque 
conveniência e qualidade do serviço também. Não estou dizendo que o preço não é 
importante, mas posso querer pegar um banco mais perto da minha casa, onde eu conheço o 
gerente. Existe sim a concorrência, só que ela não se baseia só no preço. 
 
Valor: Para chegar a esse ponto não é necessária a educação financeira a que o sr. se refere? 
 
Barbosa: Vamos chegar lá. Serviço bancário é algo mais complexo. Uma geladeira é a mesma 
em todas as lojas e custa em torno de R$ 1 mil independentemente de quem vai comprá-la. Já 
o serviço financeiro, não. Depende de quem vai comprar. Para pode custar R$ 4; para outro 
que é mais perigoso e pode não pagar, vai custar R$ 6. 
 
Valor: Devido à inadimplência? 
 
Barbosa: A inadimplência é muito grave. Na conta do Banco Central, de 2007, a inadimplência 
levava 37% do spread. Estudos mais recentes mostram que ela já corresponde a 50% do 
spread. Esse cálculo não é da Febraban. É de algumas instituições, com base em seus casos. 
Estou apertando o BC pra fazer um novo estudo consolidado que só ele consegue fazer.  
 
Valor: Ela cresceu muito na crise? 
 
Barbosa: Muito. Tem projeções que indicam que e a inadimplência cresceu entre 60% e 70%.  
 
Valor: E quais são as consequências? 
 
Barbosa: Vamos ver que país a gente quer. Podemos ter um país onde o crédito é restrito a 
poucas empresas, o prazo é curto e teremos dois grandes benefícios: spreads baixíssimos, 
porque as empresas são de altíssimo nível; e inadimplência próxima a zero. 
 
Valor: Ou? 
 
Barbosa: Ou ter a bancarização. Na medida em que você avança e vai incorporando novos 
clientes, a qualidade do crédito vai piorando. Isso vai representar risco alto e, portanto, 
teremos spreads maiores. Falei para o governo que quanto mais bancarizarmos o país, de 
certa maneira maior será o spread, até que lá na frente haverá uma normalização. Empresas 
que hoje são pequenas se tornarão mais sólidas e o risco será menor. Empresas brasileiras de 
primeira linha pagam spreads menores que suas congêneres nos seus países. Aqui temos o 
efeito "mix". Há o spread da Petrobras e o da "Barbosa Irmãos". O Brasil é um país ainda em 
construção. 
 
Valor: Essa distinção torna inevitável termos spreads muito elevados por mais tempo? 
 
Barbosa: Temos que tomar cuidado para que a pressão por spread menor não reduza a 
bancarização do país. Não queremos que a redução do spread aconteça com restrição ao 
crédito. Queremos que ela aconteça universalizando o crédito. O banco existe para três coisas: 
rentabilizar e proteger a poupança das pessoas; financiar o consumo e o investimento; e fazer 
pagamentos e recebimentos. A principal é a segunda função.  
 
Valor: Então, por um bom tempo os spreads serão inexoravelmente altos? 
 
Barbosa: Temos que tomar cuidado com o inexoravelmente. O processo de bancarização pelo 
qual o Brasil está passando se faz, no primeiro estágio, com spreads marginais maiores dos 
que os das grandes empresas que já estão no sistema há muito tempo. 
 



Valor: Quando o governo pressionou os bancos públicos, no auge da crise global, para 
diminuir os spreads e induzir os demais bancos a fazer o mesmo, houve resultado? 
 
Barbosa: Primeiro, é o papel do governo. Todos somos procíclicos. Quando há recessão, as 
pessoas gastam menos, não viajam, os bancos emprestam menos. O governo é o único 
anticíclico e acho natural que use os bancos públicos para reverter uma situação. Isso tem 
impacto.  
 
Valor: A economia brasileira opera hoje com uma taxa básica de juros de 8,75% e inflação 
baixa, num ambiente que não conhecemos na história recente. Os bancos vão conseguir viver 
com juros baixos? 
 
Barbosa: A resposta é sim. Imaginamos que com a queda dos juros a bancarização vai 
aumentar muito e isso vai ser bom para todos. O caso mais gritante é o crédito imobiliário. No 
Brasil ele é 3% do total de crédito. No mundo é normal ser 30%, 50%. Portanto, há um 
espaço enorme para crescer Com juros abaixo de 10% ao ano, o crédito imobiliário costuma 
crescer.  
 
Valor: Com juros baixos, os bancos vão continuar prestando serviços criados nos tempos da 
superinflação sem aumentar tarifas? 
 
Barbosa: A base de clientes com juros menores será maior, a inadimplência será menor, a 
economia será mais dinâmica e o volume de negócios vai crescer. Será melhor para o sistema 
financeiro.  
 
Valor: Então a tendência do crédito é retomar uma forte expansão? Como está o crédito hoje? 
 
Barbosa: Tenho colocado no gerúndio: está se normalizando. Aqui o crédito continuou 
crescendo mesmo durante a crise.  
 
Valor: Mas houve forte escassez. 
 
Barbosa: Porque as empresas, que se abastecem em quatro mercados - o financeiro 
doméstico e internacional e o de capitais doméstico e internacional- ficaram apenas com um. 
Veio todo mundo em cima dos bancos domésticos, que não tinham disponibilidade para 
atender a todos. Agora o mercado de capitais internacional está voltando, o de crédito ainda 
não tanto, e o sistema está com sua liquidez estabilizada. Vamos ver se existe ou não a 
demanda por crédito. As empresas com maior capacidade ociosa jogaram investimentos um 
pouco para frente. Tem tomador, mas não na mesma extensão que havia no ano passado. O 
crescimento de 30% na oferta de crédito aqui não era sustentável. Aumentos de 15% a 20% 
são mais sustentáveis.  
 
Valor: Outro foco de queda de braço dos bancos é na área de cartão de crédito. O governo 
quer quebrar o monopólio e dar maior competição a esse segmento. 
 
Barbosa: O problema era a Visanet (Visa) e a Redecard (Mastercard) terem o monopólio da 
"adquirência", ou seja, só eles podem oferecer os produtos. Mas já está previsto nos contratos 
e o próprio leilão da Visanet já tratou da quebra do monopólio. Isso não é pouco, porque 
outras empresas poderão trabalhar com a venda do Visa ou do Mastercard. 
 
Valor: Essa solução resolve todo o contencioso? 
 
Barbosa: Na agenda do cartão a quebra do monopólio era o principal item. A próxima questão 
nessa agenda é a da maquininha. Hoje usa-se uma maquininha para cada bandeira e 
estudamos ter uma só para todas as bandeiras. Temos que ver como, pois cada um tem sua 
tecnologia anti fraudes que, na indústria de cartões, é algo gigantesco. As perdas com fraudes, 
clonagens, estão entre R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão por ano. 
 



Valor: Os bancos aguardam uma decisão do STF que pode custar dezenas de bilhões, que é a 
correção retroativa para cadernetas de poupança de planos econômicos passados. Em que pé 
está esse assunto? 
 
Barbosa: Estamos aguardando o parecer do Procurador Geral da República sobre o 
instrumento da ADTP (Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental, um mecanismo 
para conter as decisões judiciais).  
 
Valor: Como o sistema está se articulando? 
 
Barbosa: Não tem mais o que fazer. Agora é aguardar. A procuradoria vai se pronunciar e daí 
volta para o Supremo Tribunal Federal. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa 
ponte. Está seguindo os trâmites normais e acho que não tem prazo para decisão. 
 
Valor: O sr. citou transparência e autorregulação como dois novos elementos necessários na 
operação dos bancos. A educação financeira faz parte das prioridades? 
 
Barbosa: Com certeza. Temos que trabalhar na educação financeira para que as pessoas 
possam aprender mais e melhor como interagir com seu banco e com seu dinheiro. Sempre 
dou o exemplo do cheque especial. As pessoas ficam anualizando a taxa do cheque especial 
como se os clientes fossem usá-lo por um ano. O cheque especial não é para ser usado no 
prazo longo. É como pegar um táxi daqui para Fortaleza e reclamar que é caro. Táxi não é a 
melhor maneira de ir a Fortaleza. Táxi é para corridas curtas. Se você quer ir mais longe tem 
ônibus, avião. O mesmo ocorre no sistema financeiro. Se você precisa de empréstimo mais 
longo, o cheque especial não é a melhor alternativa. Você pode pegar um financiamento de 
prazo mais longo, dar garantias. A transparência passa pela educação financeira. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 ago. 2009, Finanças, p. C8. 


