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O mercado financeiro aguarda nesta semana a conclusão da compra pelo Banco do Brasil de 
um banco da costa leste dos Estados Unidos que deve consolidar o processo de 
internacionalização. Segundo especialistas entrevistados por este DCI, a expansão para o 
exterior de bancos brasileiros deve ser uma tendência a se consolidar nos próximos meses 
devido a grande concorrência do setor bancário e o crescimento do investimento de empresas 
nacionais em outros países.  
 
De acordo com dados do Banco Central, de fevereiro de 2011, o total de investimentos diretos 
do Brasil no exterior foi de US$ 8,387 bilhões. Deste total, 42,5% são do setor financeiro e 
19,6% é direcionado aos Estados Unidos, que voltou a ser o destino mais procurado pelos 
brasileiros depois de alguns anos, quando as regiões em destaque eram Países Baixos e Ilhas 
Caymã.  
 
Para Adriano Gomes, especialista em finanças e administração, essa é uma tendência que 
acompanha o ritmo da globalização. "Já estava mais do que na hora de os bancos brasileiros 
começarem o processo de internacionalização e aquisição de bancos estrangeiros, já que estão 
extremamente capitalizados. O Banco do Brasil é extremamente capitalizado e não existia 
outra alternativa de crescimento a não ser a internacionalização."  
 
Além da aquisição anunciada, o BB comprou há um ano o argentino Banco Patagonia e 
divulgou negociações com Bradesco e Banco Espírito Santo (BES) para operações na África. Na 
Europa, o foco deve ser Portugal. "O BB crescia de maneira orgânica. Agora não há mais 
tempo para construir o seu banco e, por isso, começa a adquirir", pontua Felipe Mendes Borini, 
professor de mestrado em Gestão Internacional da ESPM. 
 
Ao ser questionado sobre os processos de outras instituições, Gomes comenta que o Itaú 
Unibanco deve divulgar novidades sobre aquisições nos próximos meses: "O Itaú está de olho 
no mercado americano". Atualmente, o banco possui operações em 18 cidades, que inclui 
América do Sul (Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai), Europa (Portugal, Londres, Luxemburgo 
e Suíça), Ásia (Hong Kong, Tóquio e Dubai) e EUA (Miami e Nova York).  
 
A concorrência no mercado nacional é um ponto que justifica o processo de 
internacionalização, segundo o professor do curso de mestrado em Gestão Internacional da 
ESPM. "Os bancos internacionais investem cada vez mais no Brasil. Então uma saída para 
continuar o crescimento [para os bancos brasileiros] é ir para fora", pontuou Borini.  
 
Outro motivo, segundo o especialista, é aproveitar o aumento do número de investimentos de 
empresas brasileiras no exterior: "Há no exterior, mais ou menos, 110 multinacionais 
brasileiras. Com as aquisições, os bancos também aproveitam o investimento dessas 
empresas."  
 
Em 2010, o destino escolhido pelos brasileiros para investimentos diretos totais foi a Ilhas 
Caymã, com 39,7%. Em fevereiro de 2011, o primeiro lugar volta a ser dos Estados Unidos, 
com 19,6% e US$ 273 milhões, contra 8,6% da Ilhas Caymã, de acordo com dados do Banco 
Central. Para Adriano Gomes, um dos motivos que justifica a entrada nos Estados Unidos é a 
especificidade do setor bancário. "O mercado americano é extremamente pulverizado, com 
bancos regionais, agrícolas, etc. Durante a crise econômica, em 2008 e 2009, estavam 
desvalorizados, mas agora voltam ao patamar anterior. Esta é uma boa oportunidade e 
momento propício para que os bancos brasileiros entrem nesse mercado e adquiram ativos."  
 
Além do Itaú e do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal atua no exterior, mas por meio 
de parcerias nos Estados Unidos com o Citibank / RIA, em Portugal com o Millennium bcp e no 
Japão com o Iwata Shinkin Bank. Já a atuação do Bradesco acontece principalmente por meio 
de participações no capital de instituições estrangeiras, como o Banco Espírito Santo (BES), 
em Portugal, e do IBI, no México.  
 



Nota de risco 
 
A elevação da classificação de risco Fitch Ratings do Brasil a um nível acima do grau de 
investimento também favorece os negócios de aquisição de bancos estrangeiros por 
brasileiros. O Rating de Probabilidade de Inadimplência (IDR, na sigla em inglês) em moeda 
estrangeira passou de 'BBB-' para 'BBB'. O IDR em moeda local também passou de "BBB -" 
para "BBB". O teto do País passou de "BBB" para "BBB +". 
 
Para Adriano Gomes, a classificação barateia a tomada de recursos: "Com o Fitch melhorado, 
obviamente o baixo custo de recursos favorece e fomenta os negócios. Fica mais barato o 
crédito, o que provoca maior velocidade na aquisição no exterior".  
 
A elevação dos ratings reflete a avaliação da Fitch de que a taxa de crescimento potencial 
sustentável da economia brasileira aumentou para 4% a 5%. Esta foi a primeira elevação 
desde maio de 2008, quando a Fitch reconheceu o Brasil como grau de investimento. Quanto 
maior o rating de um país, melhor é sob o ponto de vista de atração de investimentos.  
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