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Tomar e conceder empréstimos se tornou um tipo de negócio bastante compreendido e muito 
bem administrado na maior parte das vezes, na maior parte do mundo. Os próprios bancos é 
que são voláteis, mudando os formatos e as estratégias com a fúria permitida por suas 
autoridades reguladoras, em seus esforços para conquistar mercados e participação de 
mercado. Na China, eles estão escapando do cativeiro imposto pelo Estado, vendendo ações a 
investidores estrangeiros e investidores na bolsa de valores. Na Rússia, eles estão à toda, com 
os balanços apresentando crescimentos anuais que vão de 30% a 40%. No Japão, três novos 
"megabancos" abocanharam 11 bancos antigos, que agora estão sendo digeridos. Na Europa 
central, os investidores estrangeiros já compraram ou criaram 80% dos maiores bancos locais 
desde a queda do comunismo.  
 
Nos Estados Unidos, os dez maiores bancos comerciais controlam 49% dos ativos bancários do 
país, um aumento de 29% em relação há dez anos. Eles estão dando uma pausa para respirar, 
no momento, depois de uma prolongada seqüência de fusões encorajadas pela 
desregulamentação das atividades bancárias interestaduais e da remoção de barreiras entre os 
bancos, seguradoras e corretoras de valores. Companhias não-financeiras não deveriam 
possuir bancos, mas até mesmo isso está sendo testado pelo maior grupo varejista americano, 
a Wal-Mart, que pretende conseguir uma licença bancária restrita.  
 
Este estudo sobre os bancos comerciais ao redor do mundo tem uma grande preocupação com 
as questões envolvendo o tamanho e o controle das instituições. Em quase todos os lugares, 
os grandes estão ficando ainda maiores através de fusões e aquisições, além do crescimento 
orgânico. Será que há um limite natural a este processo no qual um banco devora o outro? 
Será que o maior dos bancos de amanhã terá duas, três ou mesmo dez vezes o tamanho que 
um Citibank ou um HSBC têm hoje? Se não, por que não? E quem se beneficia? Nem sempre 
são os acionistas dos bancos sobreviventes. Metade das fusões de bancos recentes ocorridas 
em todas as partes do mundo destruíram o patrimônio dos acionistas, afirma Philippe De 
Backer, sócio da consultoria Bain & Co.. Nos EUA, os bancos de médio porte são os mais 
prezados pelos mercados de ações, em parte porque os investidores esperaram que eles 
venham a ser comprados em breve pelos grandes bancos.  
 
Um argumento normalmente usado a favor das fusões, tanto no setor bancário como em 
outros, é a busca de economias de escala em áreas como as de compras, sistemas, operações, 
pesquisa e marketing. Mas os ganhos conseguidos com isso na produção em massa de 
serviços financeiros, embora não necessariamente ilusórios, podem ser enganosos. Existe uma 
quantidade considerável de publicações acadêmicas que alegam que as economias de escala 
podem estar exauridas no momento em que um banco alcança um tamanho relativamente 
modesto. Um estudo feito na década de 1990 sobre os bancos europeus, e publicado pelo 
European Investment Bank, coloca esse número para os bancos de poupança em 600 milhões 
de euros (US$ 760 milhões) em ativos. Estudos mais recentes sugerem limites bem mais altos, 
de até US$ 25 bilhões.  
 
Os grandes bancos podem até colocar em dúvida a existência de tal limite. Mas em algum 
ponto, as "deseconomias" de escala também começam a incomodar. A administração começa 
a achar cada vez mais difícil agregar e sintetizar tudo o que está acontecendo dentro do banco, 
abrindo caminho para o aumento das despesas, a negligência em relação aos riscos ocultos e a 
falha nos controles internos. Parte desse último problema atingiu a maior holding bancário do 
mundo, o Citigroup, em 2002-2005, quando ele foi assolado por uma série de problemas de 
enquadramento nas regras. O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, reagiu 
mandando o Citigroup suspender grandes aquisições, mas cancelou esta decisão em abril 
deste ano, quando julgou que a instituição implementou melhores controles.  
 
Outro argumento normalmente usado para defender as fusões está baseado nas economias de 
alcance, a tese de que linhas de negócios relacionadas sob o mesmo controle ou administração 
podem compartilhar recursos e criar oportunidades umas para as outras. A economia de 
alcance básica para quase todos os bancos é tomar os depósitos em uma mão e a concessão 



de empréstimos na outra. O banco consegue reutilizar o dinheiro dos clientes com 
lucratividade. As habilidades e informações úteis em um lado do negócio tendem a ser úteis do 
outro lado também.  
 
Mas será que o mesmo se aplica quando um banco de varejo se junta com, digamos, um 
banco corporativo, uma divisão de banco de investimento, uma processadora de cartões de 
crédito, uma operação de administração de ativos, um private banking (para pessoas ricas), 
uma companhia de seguros ou uma rede de agências estrangeiras? Todos esses negócios se 
sobrepõem, até certo ponto, mas o mesmo acontece com outras empresas de outros setores. 
A moda dos conglomerados industriais surgiu e se foi 30 anos atrás. Será que os 
conglomerados financeiros terão vida mais longa? As holdings bancárias que os estão criando, 
claramente acreditam que sim.  
 
Um terceiro motivo de os bancos buscarem o crescimento através das fusões e aquisições 
nunca é usado como argumento na hora, mas é universalmente reconhecido como um fator. É 
a ambição empresarial (que inclui os erros empresariais). Os diretores-presidentes querem a 
gratificação de comandar uma companhia maior, pois temem que sua própria companhia 
possa ser abocanhada por outra, a menos que eles ataquem primeiro.  
 
Os administradores podem argumentar que o ambiente de negócios está mudando 
rapidamente e que os bancos precisam aproveitar as novas oportunidades de mercado criadas 
pelas novas tecnologias, pelas desregulamentações nacionais ou pela globalização da 
economia. Assim, fala-se muito hoje na Europa de uma nova onda de fusões e aquisições 
internacionais dentro dos 25 países que formam a União Européia, encorajada pela moeda 
única européia, a ampliação do Mercado Europeu Único e a ampliação da EU para a Europa 
central e do leste. Os acionistas podem ser convencidos mais facilmente porque um takeover 
tende a parecer positivo no momento. O comprador contabiliza imediatamente as novas 
receitas e corta alguns custos de sobreposição. O prêmio de aquisição vai diretamente para os 
bens intangíveis. É somente mais tarde que se constata se o negócio é ou não uma boa 
combinação no longo prazo.  
 
E talvez os diretores-presidentes famintos por crescimento sejam mais sábios que aqueles que 
os estudam e seus críticos. Os bancos gigantescos criados nos EUA ao longo dos últimos dez 
anos recentemente não têm sido grandes destaques no mercado de ações, mas eles podem 
apenas estar dando um tempo para se ajeitar e adaptar suas administrações e sistemas de 
informática. O resultados futuros dessas instituições poderão transformar as percepções atuais 
sobre as economias de escala.  
 
O gigantismo também pode proporcionar benefícios que não são facilmente percebidos nos 
estudos sobre desempenho financeiro. Um deles é a capacidade de se fazer apostas 
estratégicas nos futuros mercados, como a China, sem colocar o banco todo em risco. Outro 
benefício é a captura normativa, ou a capacidade do "regulado" em influenciar o regulador. 
Quando maior o banco, maior a probabilidade de as autoridades reguladoras e os legisladores 
de seu país levarem em conta os interesses desse banco, quando forem elaborar novas regras, 
e maior a probabilidade de ele ser julgado "grande demais para quebrar" na eventualidade de 
uma crise.  
 
Não que esses bancos hoje em dia se juntem com a freqüência como costumavam fazer isso, o 
que é outro motivo para os bancos mais fortes saírem às compras. Os bancos fracos não caem 
mais "no colo" destes, pelo menos na Europa e nos EUA. Os bancos hoje quebram com menos 
freqüência, especialmente porque as condições externas têm sido mais favoráveis. Os países 
desenvolvidos de todas as partes do mundo se tornaram mais estáveis nos últimos 20 a 30 
anos, com exceção do Japão na década de 1990. Grandes choques nos mercados financeiros 
se tornaram mais raros e mais bem administrados. Os choques de médio porte recentes, como 
o rebaixamento da classificação de crédito da General Motors (GM) no ano passado, foram 
absorvidos com relativa facilidade. Pode-de dizer que os mercados financeiros deixaram de ser 
uma fonte de choques para também se tornarem absorvedores de choques.  
 



Tal estabilidade pode produzir sua própria instabilidade, se encorajar todo mundo a assumir 
mais riscos, na crença de que há uma probabilidade menor de os desastres acontecerem. Mas, 
até lá, é preciso dar crédito ao que merece crédito. As condições econômicas favoráveis têm 
encorajado bancos estáveis, e vice-versa. Banqueiros e autoridades reguladoras de grande 
parte do mundo chegaram juntos a um modelo muito bom de como os bancos comerciais 
devem ser administrados. Pressionados pelas demandas dos mercados de capitais por 
eficiência e previsibilidade, eles também estão se saindo muito bem no cumprimento das 
regras, evitando assim erros catastróficos.  
 
Uma versão desse modelo bancário moderno está preservada em um novo conjunto de regras, 
que tomam cerca de 700 páginas, e que diz aos bancos como eles devem avaliar seus riscos, e 
quanto capital eles precisam ter à mão caso as coisas dêem errado. Os grandes bancos dos 
mercados bancários mais desenvolvidos estarão adotando as novas regras, conhecidas como 
Basiléia 2, a começar pela União Européia, no ano que vem. Alguns críticos acreditam que as 
regras do novo acordo da Basiléia são ao mesmo tempo frouxas demais e complicadas demais; 
outros acham que elas fazem muita discriminação entre os bancos grandes e os pequenos.  
 
Uma previsão segura é que o Basiléia 2 e seus métodos de controle de riscos tornarão os 
bancos mais difíceis de serem entendidos do que eles já são. Peça a um banqueiro para 
explicar o gerenciamento de riscos ou os derivativos de crédito, ou a alocação de capital, e as 
contas logo estarão "pulando fora" do quadro-negro. A falta de transparência dos bancos pode 
jogar contra eles junto aos investidores.  
 
A Mercer Oliver Wyman, uma consultoria especializada em estratégias e gerenciamento de 
riscos, afirma que as instituições de serviços financeiros de capital aberto de todas as partes 
do mundo foram avaliadas, no ano passado, a uma média de 14 vezes os seus lucros, contra 
um múltiplo de 18 para as companhias não-financeiras. Mas a diferença está diminuindo, 
sugerindo que os investidores estão mais otimistas com as possibilidades de crescimento 
relativo, e que eles acreditam que os banqueiros se aperfeiçoaram na profissão, 
transformando-a em um negócio que no geral está menos arriscado.  
 
Este estudo concorda amplamente com os dois pontos de vista. Ele considera a situação da 
concorrência e da consolidação nos mercados desenvolvidos da América do Norte, Europa e 
Japão. Ele olha para os grandes mercados emergentes da China, Índia e Rússia, onde os 
vencedores e perdedores globais do futuro poderão ser decididos. (A China, sozinha, poderá 
responder por mais de 25% da nova demanda mundial por serviços financeiros nos próximos 
cinco anos, segundo Alain LeCouedic, sócio da Boston Consulting Group.) Ele dá uma pausa 
para considerar as complexidades do Basiléia 2 e as virtudes dos bancos de investimento puros 
antes de chegar a uma conclusão que pode ser resumida rapidamente aqui: bancos melhores 
tendem a ficar maiores, mas bancos maiores não são necessariamente melhores. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2006, Finanças, p. C8. 


