
 
Crescimento de bancos dos Bric já levanta suspeitas 
Patrick Jenkins, Joe Leahy e Simon Rabinovitch  
 
"Se você tem dinheiro, deve sair já para comprar ações de bancos sem pensar duas vezes." 
  
Os fatores de atração dos mercados de crescimento acelerado que pareciam tão promissores 
na esteira da crise financeira agora parecem cada vez mais difíceis de  se sustentar. 
  
O conselho de Pan Gonsheng foi franco e direto, como lhe é peculiar. Ao apresentar os 
resultados fabulosos do Agricultural Bank of China, algumas semanas atrás, o vice-presidente 
do banco tinha todos os motivos para estar otimista. 
  
Ele falava das instituições chinesas e não das menosprezadas ações das congêneres ocidentais, 
possuído de um otimismo que cercou de forma semelhante outros grandes setores bancários 
dos mercados emergentes, notadamente o do Brasil, nos últimos anos. 
  
A crise financeira que tomou conta de boa parte do planeta três anos atrás se transformou 
numa crise da dívida soberana com uma segunda rodada de efeitos indiretos inevitáveis sobre 
os bancos da Europa e dos Estados Unidos. Por seu lado, o desempenho dos bancos das 
economias do grupo Bric, de crescimento acelerado, formado por Brasil, Rússia, Índia e China 
principalmente no Brasil e na China, que exibiram saudáveis tendências de crescimento 
ganhou grande destaque. Os bancos domésticos desse grupo de países dispararam. 
 
E os estrangeiros - do HSBC até o Santander, passando pelo Citigroup - se empenharam muito 
em se expandir nesses mercados, puxados não apenas pelas perspectivas de crescimento 
como também pelo fato de que essas economias, menos afetadas pela crise mundial, 
adotaram uma linha mais branda na investida da reforma regulatória que limita os lucros no 
Ocidente. 
  
Ultimamente, no entanto, há evidências de que o ritmo impetuoso do histórico de crescimento 
desses bancos está se mostrando difícil de sustentar. A exortação de Pan, do Agricultural Bank 
of China, foi tanto uma tentativa de conter a queda de 20% registrada pelos preços das ações 
dos bancos chineses neste ano quanto uma afirmação triunfante de fé num mercado em surto 
de crescimento. Os céticos começam a perguntar: será que isso terminará em lágrimas? 
  
O rápido desenvolvimento do Brasil e da China nos últimos dez anos, aproximadamente, se 
alicerçou sobre uma drástica expansão de seu setor bancário, que, por sua vez, se ergueu 
sobre a rápida evolução de um mercado de crédito de passado caótico. 
  
Paulo José lembra como o crédito chegou ao Brasil, abrindo o caminho para um ativo mercado 
imobiliário. O veterano corretor de imóveis diz que a mudança decisiva ocorreu em 1997, 
quando foi aprovada uma lei que facultava aos bancos tentar reaver os imóveis dos mutuários 
inadimplentes. Ao mesmo tempo, as autoridades da área econômica começaram a tentar 
reduzir a inflação galopante, o que abriu espaço, no longo prazo, para uma redução gradual 
das taxas de juros. Nascia então o mercado de contratos de crédito imobiliário. 
  
Em pouco mais que uma década, o crédito imobiliário no Brasil cresceu de virtualmente zero 
para 17% das dívidas das famílias, ou cerca de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB), e se 
tornaram um fator impulsionador da economia. "Antes, com a escalada da inflação, era muito 
difícil para as pessoas obter financiamento", recorda José, que opera no bairro de elite dos 
Jardins, em São Paulo. 
  
Isso é apenas uma ilustração de como o setor bancário do Brasil e a economia do país 
mudaram nos últimos dez anos. O histórico do  país de gestão econômica estável, crescimento 
sólido, formação de uma nova classe média baixa e aumentos salariais ajudou a produzir um 
dos mais sólidos setores financeiros dos mercados emergentes. No início da década de 1990, a 
inflação anual era medida em milhares de pontos percentuais. Hoje, resume-se a um único 
dígito. 
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Os bancos brasileiros ostentam alguns dos maiores índices de capitalização do mundo, com os 
de nível 1 que equivalem, em média, a 17% de seus ativos ponderados por grau de risco. Sua 
lucratividade faz inveja aos pares do Ocidente. 
  
Uma história semelhante - com um pouco mais de influência do governo - se desenrolou na 
China. A partir da virtual insolvência de uma década atrás para sua emergência como as 
maiores instituições do mundo, ricas em crescimento de dois dígitos dos lucros e resultados 
extremamente saudáveis, os bancos chineses podem ser perdoados por terem assumido ares 
de superioridade. 
  
Nesse caso, mais uma vez, os alicerces da expansão foram lançados no fim da década de 
1990, quando Pequim injetou US$ 100 bilhões nos maiores bancos estatais e transferiu seus 
empréstimos não quitados para empresas de administração de ativos. Isso contribuiu para 
transformá-los em empresas mais enxutas, com foco comercial mais apurado. Numa investida 
pela eficiência, reduziram o número de agências e demitiram centenas de milhares de 
funcionários. Com faiscantes novas sedes e redes ampliadas de caixas automáticos, 
começaram a se parecer com os bancos de qualquer lugar do mundo desenvolvido. 
  
O ápice dessa metamorfose foi uma onda de Ofertas Públicas Iniciais (IPO, pelas iniciais em 
inglês), iniciada em 2005. O governo continua sendo o controlador majoritário dos bancos, 
mas os lançamentos de suas ações em bolsa obrigou-os a se tornar mais transparentes - e a 
prestar contas aos sócios privados. 
  
A teoria se mostrou acertada - até certo ponto. O crescimento das operações bancárias pela 
internet, dos cartões de crédito e de uma série de produtos de investimento para os 
poupadores reflete o acirramento da concorrência. Mas os bancos chineses ainda extraem 
cerca de 70% de seus lucros das confortáveis margens líquidas de juros dadas de  mão beijada 
por Pequim, ao fixar um piso para as taxas incidentes sobre os empréstimos e um teto para as 
taxas incidentes sobre os depósitos, o que lhes permite tomar empréstimos a baixo custo e 
conceder empréstimos de alto custo. E uma explosão do crédito nos últimos três anos quando 
o governo utilizou os bancos para conceder um enorme incentivo fiscal - serviu de lembrete de 
que o governo, e não o mercado, é que era seu senhor supremo. 
  
O total de empréstimos concedidos na China está quase 80% maior do que antes da crise, 
segundo dados do banco central. Mas esse crescimento ocorreu, em grande medida, devido às 
ordens de Pequim de abrir as torneiras. Isso, segundo dizem os pessimistas, pode levá-lo a 
revertê-las  e esse é um motivo significativo pelo qual os investidores mais nervosos passaram 
a encarar os bancos chineses como gigantes frágeis. 
  
Dentre as principais agências de classificação de crédito, a Fitch foi a que fez soar o alarme 
com mais estridência, ao advertir que mais de 50% de todos os novos empréstimos 
concedidos desde 2008 foram para o superaquecido setor imobiliário ou para os endividados 
governos municipais. "Há uma alta probabilidade de virmos a assistir a certa deterioração da 
qualidade dos ativos nos próximos anos", diz Charlene Chu, da Fitch. 
  
Um indício da queda do grau de confiança do investidor no rumo tomado pelas reformas 
ocorreu no mês passado, quando o Bank of America vendeu uma participação de 5% no China 
Construction Bank, o segundo maior banco do país - e do mundo - por valor de mercado.  
 
Fontes familiarizadas com o negócio disseram que o Bank of America pressionado em seu país 
de origem para conter o agravamento de uma problemática demonstração de  resultados  
passou por dificuldades em atrair instituições estrangeiras e acabou vendendo a maior parte 
da posição para instituições estatais chinesas. Alguns anos atrás os compradores ocidentais 
estariam fazendo fila para conquistar um ativo tão rendoso. 
  
Previsões carregadas de nuvens negras foram dirigidas ao Brasil também, onde o crescimento 
acelerado voltou este ano a níveis mais normais depois de uma alta recorde, fiscalmente 
induzida, de 7,5% do PIB em 2010, em meio a uma retomada da inflação. 
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Os administradores de fundo de hedge Paul Marshall e Amit Rajpal, da Marshall Wace, 
argumentam que o mercado de crédito do Brasil se encaminha para uma crise ao estilo 
americano. "Corremos o risco de migrarmos de um surto de crescimento para uma depressão", 
escreveram em julho. Eles argumentam que a quitação de dívidas consome quase 28% da 
renda disponível das famílias, enquanto o consumidor americano gastava 14% para saldar 
dívidas durante a crise do "subprime", em 2008. 
  
Eles destacam também as altas taxas de juros do Brasil - que alcançam, em média, 47% ao 
ano, mas que sobem para até 205% ao ano em um dos tipos de empréstimo por cartão de 
crédito -, que aumentam as taxas de inadimplência e os problemas de alguns bancos de menor 
porte. Na verdade, a taxa de inadimplência em relação aos empréstimos alcançou sua maior 
alta de 17 meses em julho, quando os empréstimos em atraso de 90 dias ou mais 
aumentaram para 5,2% do crédito pendente, comparativamente aos 5,1% registrados em 
junho. (Nos Estados Unidos, antes da crise, a parcela de empréstimos não quitados 
ultrapassava os 10%.) A taxa de inadimplência das pessoas físicas subiu para 6,6% dos 
empréstimos em julho, em relação aos 6,4% de junho, enquanto a das pessoas jurídicas 
permaneceu inalterada, em 3,8%, pelo terceiro mês consecutivo. 
  
"De alguns anos para cá, ficou bem fácil tomar dinheiro emprestado", diz Serlina, uma 
empregada doméstica de uma família rica de Salvador, no Nordeste brasileiro, cujo irmão e 
cunhada acabaram entrando nas listas negras das agências de crédito como inadimplentes. 
Para os pobres, o problema surge quando um gasto inesperado, como uma emergência 
médica, os obriga a atrasar um pagamento. "A maioria gasta toda a renda que sobra em 
dívidas", diz. 
  
Mas um grande contingente de comentaristas rejeita comparações "simplistas" entre o Brasil e 
os Estados Unidos, argumentando que o crescimento da inadimplência no Brasil é parte do 
ciclo natural de crédito, num momento em que o crescimento da economia passa por uma fase 
de moderação e o Banco Central eleva as taxas de juros  em 175 pontos-base este ano - para 
conter a inflação. Os casos de inadimplência, argumentam ainda, continuam bem abaixo das 
altas recordes registradas no país em 2009 e se harmonizam com as tendências de longo 
prazo. 
  
"No Brasil, é verdade que o crédito está registrando altas taxas de crescimento, mas a base e 
a dinâmica desse crescimento repousam sobre fundamentos saudáveis", ponderou a gestora 
Dynamo em recente nota aos investidores. A empresa é uma investidora de longo prazo no 
líder do mercado brasileiro Itaú Unibanco, também maior banco privado da América Latina. 
  
A bolha dos EUA, por exemplo, teve como base a atitude de vista grossa diante do risco que 
influenciou os preços dos ativos - principalmente imobiliários -, possibilitou aos consumidores 
tomar empréstimos a taxas anormalmente baixas. No Brasil, o que sucede é o contrário. As 
altas taxas de juros cobradas pelos bancos indicam que os riscos são devidamente 
considerados, o que limita a capacidade dos tomadores de acumular dívidas. A economia tem, 
além disso, muito a percorrer para alcançar até mesmo a penetração do crédito atingida por 
países vizinhos latino-americanos como o Chile, onde o crédito ao setor privado corresponde a 
70% do PIB. No Brasil, o nível é de 47,3%, comparativamente aos 26% computados em 2002. 
  
Em vista disso, alguns se perguntam se o crédito no Brasil tem capacidade para continuar a 
crescer tão rapidamente. Tony Volpon, da Nomura, argumenta que serão necessários 
vencimentos mais dilatados e taxas de juros mais baixas para sustentar uma nova dose de 
crescimento rápido do crédito. 
  
As ações do Itaú, uma das piores do setor bancário brasileiro em termos de desempenho na 
bolsa, despencaram 33% neste ano. Elas foram empurradas para baixo por um volume maior 
de dívidas não quitadas do que o previsto em sua divisão voltada para pequenas empresas, 
que afugentou os investidores. "Vemos consumidores brasileiros que já ultrapassaram o limite 
do razoável, que estão vulneráveis a qualquer choque imprevisto à disponibilidade de crédito e 
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ao crescimento da renda", diz Volpon. Mas ele diz também: "Não prevemos qualquer 'bolha' de 
crédito para o Brasil." 
  
A China tem esperanças em realizar um pouso igualmente suave. Jim Antos, da Mizuho 
Securities, se orgulha de ser "o analista de bancos asiáticos mais negativista do mundo", que 
não tem qualquer recomendação "comprar" para qualquer banco chinês. No entanto, mesmo 
ele é refratário à ideia de que a China esteja às vésperas de sofrer uma crise de crédito gerada 
internamente. "Eles precisam manter a estabilidade social e esse é o impulsionador subjacente 
de tantas coisas relativas ao setor bancário", disse Antos. "Eles terão uma operação de socorro 
financeiro muito  discreta às instituições mais frágeis." 
  
Mas, sejam os pousos suaves ou turbulentos, qualquer desaceleração sustentada ou um 
revertério dos surtos de crescimento do crédito no Brasil ou na China são má notícia para os 
bancos ocidentais, que se voltam para o mercado emergente a fim de neutralizar os efeitos 
das difíceis perspectivas de negócios em seus países de origem. 
  
Há uma cautela recém-instaurada no mercado, diz o principal executivo de um banco europeu 
com interesses de longa data em ambos os mercados. "O grande impulso se foi. Há um tipo de 
uma bolha e algumas questões precisam agora ser abordadas, principalmente com relação aos 
empréstimos não quitados." Ele conclui, no entanto: "Ainda queremos estar lá." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 set. 2011, Finanças, p. C4. 
  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




