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Os bancos pequenos e médios dedicam fatias maiores de seus ativos para crédito, em 
comparação com as grandes instituições. Mesmo assim, têm perdas menores com os 
empréstimos, proporcionalmente, que seus concorrentes de maior porte. 
 
Além disso, os bancos dos Estados Unidos reservam uma fatia maior de seu patrimônio ao crédito 
e têm perdas menores que as das instituições brasileiras em relação aos financiamentos. 
 
As conclusões são de levantamento realizado pela consultoria EFC Engenheiros Financeiros & 
Consultores , a partir da BankScope , base de dados internacional. 
 
Em uma amostra de 17 balanços de bancos publicados até o dia 14 deste mês, o equivalente a 
ativos totais de R$ 553 bilhões, a concentração média em crédito é da ordem de 26,51%.  
 
Como comparação, a pesquisa mostra que nos 10 maiores bancos norte-americanos (com ativos 
que somam US$ 2,16 trilhões), a concentração média de crédito sobe para 59,50%.  
 
Uma das explicações para esse quadro do sistema bancário brasileiro é a forte presença do 
governo no setor. “Enquanto o governo mantiver essa taxa de juros, a situação não vai mudar”, 
pondera Rodrigo Indiani, analista da Austin Asis , consultoria especializada no setor bancário. 
 
Pequenos em linha com EUA 
A fatia dos bancos brasileiros que se aproxima das instituições norte-americanas está no setor dos 
bancos médios e pequenos, com pouquíssimas exceções no grupo das maiores empresas.  
 
Carlos Daniel Coradi, presidente da EFC, cita o caso de três instituições, de portes distintos, mas 
que se assemelham na participação relativamente expressiva de empréstimos em seus negócios, 
com baixo nível de perdas e sem prejuízos nos balanços. 
 
O ABN Amro Real (grande porte), Banco Santos (médio porte) e BMG (pequeno porte) também se 
assemelham por investirem em segmentos do mercado. O BMG é conhecido por sua atuação nos 
empréstimos por consignação, o Santos é focado nas médias empresas, enquanto o Real foi um 
dos pioneiros em sistemas de crédito para pessoas físicas, mas com uma carteira comercial 
expressiva. 
 
O risco que compensa 
Rodrigo Indiani cita ainda o caso do BicBanco , que trabalha com operações de crédito para o 
middle market (empresas com faturamento entre R$ 15 milhões e R$ 50 milhões).  
 
“Emprestar para o middle é muito difícil”, diz o analista. “A informalidade é maior, a quantidade 
de informações disponíveis é mais reduzida”, explica, “além disso, é preciso ter uma outra 
metodologia para emprestar”.  
 
O BicBanco, no entanto, optou por focar nesse segmento de crédito em detrimento dos ganhos de 
tesouraria. Sua carteira cresceu de R$ 1,255 bilhão para R$ 1,789 bilhão entre dezembro de 2001 
e o mesmo mês de 2002. A maior parte desse crescimento, foram repasses de recursos do 
BNDES. “O desafio é penetrar (ainda mais) nesse nicho de mercado”. pontua. 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos Coradi, da EFC, ressalta que é possível desenvolver uma avaliação de risco das médias 
empresas sem incorrer em custos tão altos. A partir de dados sobre faturamento, registros em 
cadastros negativos e a situação do setor da companhia, é possível traçar perfis de risco e assim 
diminuir a inadimplência.  
 
A maioria dos grandes, no entanto, opta pelo financiamento limitado para conseguir resultados. A 
participação das operações de crédito do Santander Banespa é de 17%. Essa instituição encabeça 
a pesquisa com o melhor lucro sobre patrimônio líquido, da ordem de 65,45%. 
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