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Os bancos médios saltaram à frente no ranking das instituições financeiras no ano passado, 
ocupando o espaço deixado pelos estrangeiros. A agilidade dos bancos médios põe em xeque as 
previsões de que estão fadados a desaparecer, engolidos pelos grandes do mercado.  
 
A participação das instituições financeiras de capital estrangeiro no Brasil voltou aos níveis do fim 
da década passada: a fatia nos ativos caiu a 21,25% do total, em dezembro, depois de ter 
chegado a 24% em 2000 e a 26,3% em 2001, no ranking elaborado pelo Banco Central (BC).  
 
Apesar disso, os ativos totais do sistema bancário cresceram 17,95%, ou R$ 191,2 bilhões, de R$ 
1,063 trilhão para R$ 1,255 trilhão. A surpresa é que esse espaço não foi ocupado apenas pelos 
grandes bancos brasileiros, mas também pelos médios.  
 
"A febre dos estrangeiros não se configurou. Vários deles saíram do mercado. Os grandes estão se 
concentrando. Já os bancos com rede pequena encontraram seu lugar em nichos bem 
específicos", disse André Jafferian Neto, presidente da Associação Brasileira dos Bancos 
Comerciais (ABBC), que reúne bancos pequenos e médios, e diretor do Banco Sofisa.  
 
A participação do Bradesco cresceu de 8,95% para 9,71% nos ativos totais do setor bancário e 
diminuiu de 12,06% para 11,34% no mercado de crédito, apesar de ter mantido o primeiro lugar 
no ranking das instituições privadas e ter adquirido empresas do porte do Mercantil de São Paulo, 
Banco do Estado do Amazonas (BEA) e BancoCidade. O Itaú continuou o segundo colocado. O 
ranking do BC de dezembro ainda não soma suas operações às do BBA Creditanstalt, adquirido no 
final do ano passado, mas, juntando os números dos dois, o Itaú aumentando de 7,4% para 
8,85% sua fatia nos ativos totais do setor e de 7,72% para 11,93% a participação no crédito.  
 
Enquanto isso, os bancos estrangeiros perderam espaço. O HSBC caiu do 10º para o 11º lugar no 
ranking, e sua participação nos ativos totais do setor encolheu de 2,11% em 2001 para 1,97% no 
ano passado. O BankBoston, que reduziu de 2,43% para 1,94% sua fatia nos ativos totais, caiu 
do 11º para o 12º lugar. O Sudameris também perdeu um posto no ranking, passando ao 15º 
lugar e cortando de 1,78% para 1,28% a fatia de mercado.  
 
Entre os bancos de atacado, o Deutsche Bank despencou do 22º para o 42º lugar e diminuiu a 
participação de mercado de 0,64% para 0,18%.  
 
Já os bancos médios aproveitaram a brecha e ganharam posições no ranking. O vice-presidente 
do Bicbanco, Milto Bardini, afirmou que as fusões no mercado financeiro afetaram a oferta de 
crédito: "Clientes de dois bancos que se fundem acabam tendo o limite de crédito cortado para 
pouco mais da metade do tamanho original. A saída é buscar outros bancos".  
 
Instituições como o BicBanco, acrescentou, tomaram a dianteira e procuraram empresas 
eventualmente sujeitas a cortes de crédito tanto para buscar oportunidades de negócios quanto 
para checar o risco de um aperto financeiro. O BicBanco saltou do 47º para o 38º lugar no 
ranking, mantendo em 0,20% sua participação no total de ativos do setor e aumentando de 
0,36% para 0,45% a do mercado de crédito.  
 
Empresas de grande porte que viram secar as fontes de capital externo também procuraram 
novas alternativas de crédito. "Acabamos fazendo novos clientes entre grandes empresas, que 
não estão no alvo do banco" disse Bardini, acrescentando que o BicBanco resolveu 
temporariamente "mudar a alça de mira", voltada a empresas médias, e aproveitar a 
oportunidade que, acredita, se repetirá neste ano.  



 
O presidente da ABBC lembrou que o número reduzido de níveis hierárquicos garante aos bancos 
médios velocidade de decisões e aproxima a direção dos clientes. Para José Roberto Salgado, 
diretor executivo da área internacional e de finanças corporativas do Banco Rural, os bancos 
médios que encontraram um nicho sobreviveram. O Rural, por exemplo, também está focado no 
crédito para empresas médias, garantido por recebíveis. O banco saltou do 31º para o 23º posto 
no ranking de 2001 para 2002, aumentando sua participação de 0,34% para 0,39% dos ativos 
totais do sistema e de 0,59% para 0,67% do crédito.  
 
Para melhorar a competitividade dos bancos médios, a ABBC analisa a redução dos chamados 
"custos de observância", despesas que têm para enviar informações exigidas pelo Banco Central, 
Receita Federal e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, quer rever as regras do 
Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura os depósitos nos bancos até R$ 20 mil. O FGC é 
constituído por uma contribuição sobre os depósitos totais dos bancos. Como os clientes dos 
bancos médios tendem a ter grandes depósitos, seus administradores consideram que o FGC não 
garante uma cobertura adequada.  
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