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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a evoluçio do setor bancário antes e logo após o 
Plano ReaL Iniciamos avaliando a queda das transferências infJacioDárias decorrente da 
passagem de uma inflaçio da ordem de 40% ao mês, relativa ao período pré-Plano 
Real, para uma média de 3,65% (IGP-DI) ou 2,61 % (IPC-r) ao mês, de julho de 1994 a 
maio de 1995. Em seguida, usando dados de balanço de um conjunto de 90 bancos, 
tentamos estimar os refluos destas perdas sobre a rentabilidade e outros parâmetros da 
indústria bancária. Os cálculos do efetuados separadamente para os bancos privados, 
estaduais e federais. Uma aDálise posterior de desempenho utilizando informações 
fornecidas à CVM pelos seis maiores bancos privados do país é também apresentada. 
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I-Introduçio 

o Plano Real foi introduzido oito anos após o início de uma fase de experimentalismo 
que se iniciou com o Plano Cruzado, em 1986, para depois passar pelo Cruzado Novo 
(1986), Plano Bresser (1987), Plano Verão (1989), Plano Collor I (1990) e Plano 
Collor II (1991). Nesta fase de experimentalismo, o país passou por um verdadeiro 
cataclisma legislativo na área econômica, onde proliferaram tablitas, modificações de 
vetores de preço para cálculo de índices de correção monetária, controles de preços 
elou salários, mudanças de regime monetário, congelamento de ativos financeiros, 
confisco de correção monetária etc. 

o Fundo Social de Emergência foi apresentado à nação em 1994 como a base do 
ajuste fiscal necessária à introdução do Plano Real. Sua reduzida amplitude 
demonstra que o Plano Real seguiu mais o calendário político, e menos o calendário 
técnico. Desde o Plano Cruzado (1986) o país parece já ter aprendido que 
desindexação apenas não estabiliza os preços. Mas ainda não aprendeu como realizar 
rapidamente reformas de base em um ambiente democrático. 

o calendário político predominou sobre o técnico por dois motivos: 
i. morosidade executiva na submissão e aprovação de reformas pelo Congresso e, 
ii. falta de alternativa na época anterior à eleição presidencial, dado que a inflação 

alta favorecia a oposição então existente, identificada como uma esquerda radical. 
A necessidade política de se antecipar a desindexação ao calendário de reformas 
era premente. 

Pelo calendário técnico as reformas constitucionais já deveriam estar ao menos 
plenamente delineadas, para submissão ao Congresso, quando da execução da 
desindexação. A evolução do Plano Real mostra que o calendário técnico não foi 
seguido. Isto tem aumentado os custos do combate à inflação, devido à instabilização 
da economia, com particular intensidade de reflexos no sistema financeiro. 

No segundo semestre de 1995 houve grande instabilidade da política creditícia. 
Embarcou-se em uma onda consumista baseada em crédito fácil (embora embutindo 
uma taxa de juros altíssima para os padrões internacionais). Os consumidores 
parecem ter esquecido que, embora o valor das prestações fosse fixo, os rendimentos 
nominais não mais aumentariam como antes. Em adição, o crescimento residual dos 
preços (principalmente dos serviços) implicou um resíduo cada vez menor do salário 
para saldar as prestações. O resultado foi o aumento da inadimplência e todas as suas 
desagradáveis conseqüências sobre a saúde do sistema financeiro. O sistema 

"Este artigo deriva de trabalho que ()OIltou com recursos do MIl) (Hanco lnteramericano de Desenvolvimento) e do CNPq. Os 
autores agmlecem o suporte de pesquisa de Roonie Lins ck: Almeida do ffiRElFGV. 
"" Rubens Penha Cysne é Diretor de Pesquisa da Escola ck: Pós-Gtaduaçio da FUDdação Getulio Var@AS e Sérgio Gustavo Silveira 
da Costa é Eoonomista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio V ugas. 
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financeiro demonstrou claramente que, após anos de convivência com elevadas 
receitas de j1oating, não dispunha ainda de mecanismos satisfatórios de análise de 
crédito para fazer frente ao necessário aumento de receitas com esta atividade. A 
tabela abaixo permite uma visualização da evolução da inadimplência no sistema 
financeiro, por setor de atividade. Observa-se claramente um aumento dos créditos 
em atraso ou em liquidação no período mais recente. 

SanI94 
2'San194 
~.Sant95 

f11/96a 11195 

Evol 

TctaI 
5.432 

122m 
15.648 
15.340 

TABElA I 
do índice de Inadim 

Fonte: Boletim do Banco Central- fcvereirol96 

, o Plano Real 

161.878 
182.380 
221:916 
231.792 

Tdà 

12.411 
14.722 
19.0«'1 
28.356 

A coluna "Atraso" corresponde aos créditos em atraso e em liquidação. 
Dados em R$ milhões 

Serasa (1995) reporta um aumento de 81,4% no número de cheques devolvidos, 
quando se passa do período 07/93-06/94 a 07/94-06/95. Isto, a despeito do número 
total de cheques compensados ter-se reduzido de 19,4% no período. E.sta 
inadimplência reflete dois momentos díspares do Plano Real. No primeiro, em agosto 
de 1994, com os consumidores enriquecidos pelo súbito aumento da sua renda 
pessoal disponível devido à queda da ordem de 16 bilhões de dólares/ano de imposto 
inflacionário "recolhido" ao Banco Central nos 12 meses anteriores ao lançamento 
do Real. A percepção de maior poder aquisitivo se deu também devido à valorização 
do real frente ao dólar. No segundo período, a partir de outubro de 1994, este período 
de euforia deu lugar ao aumento da inadimplência e a severas restrições ao crédito ao 
setor privado. 

O sistema de intermediação financeira acabou sendo um dos mais afetados por 
freqüentes mudanças de regulação, na fase pós-Real. Devido à falta de ajuste fiscal, o 
Plano acabou por depender demasiadamente da política creditícia. Evidências neste 
sentido são dadas pelo aumento de inadimplência, que acabamos de documentar, 
pelas dificuldades enfrentadas por várias instituições financeiras, bem como pelo 
crescimento das operações não usuais de financiamento de empresas, tais como 
emissão de commercial papers, captação no exterior através de empresas associadas, 
emissão de debêntures, pactuação de crédito entre empresas capitalizadas e empresas 
descapitalizadas, etc. A realização de várias transações em agências off-shore de 
instituições financeiras nacionais representa também uma evidência de fuga ao 
excesso de regulação. 

Apresentamos a seguir os casos de insolvência registrados após o Plano Real até 05 
de dezembro de 1995. 

3 



• 

Reflexos do Plano Real sobre o 
Sistema Bancário Brasileiro 

TABELAn 

Rubens Penha Cysne 
Sérgio Gustavo Silveira da Costa 

Junho de 1996 

Casos de Insolvência Bancária Após o Plano Real 

DATA n.M'ITn JII".I.0 (t) RIiOIME SEDE nATA '.l.O (U 
lL07.94 .. BANCOGARAVELO ·LEJ . SI> 02.02.95 . BANCOEST. MT 
28.07.94 . BANcá HÉRcULEs L.E.I. MO 13.02.95 BANCESA 
16.0U4 .BRAS8ANCO. L.E.J. SP 01.03.95 BANCO SÃO JORGE 
14.ll.94 BANCO ADOLPHO DE OLIVEIRA L.E.J. RI 05.03.95 RANCOROSA 
.IUL94 BANCX>Sf'.LUll. L.E.l. SP 12.04.95 BANCOAORIMISA 
21.11.94 BANCO ATLANTIS L.E.J. RI 11.08.95 BANCO ECONÔMICO 

522.li.94 ·BANCORP LEJ. RI 1l.08.95 . BANCOMERC. DE 
PERNAMBUCO 

30.12.94 BANCOEST. RJ R.A.E.T. RI li.08~95 BANCOCOMERCIAL DE S. 
PAULO 

30.12.94 BÀNCOEST.SP. R.A.E.:T. SP 11.1l.9S BANCONACJONAL 
30.12.94 BANCO EST. RN R.AE.T. RN 05.12.95 BFCBANCO 

·23.01.95 ···BANCOCH'EN tE.J. lU 05.12.95 BANCO JNVESTCRED 
23.01.95 BANCOEST. AL R..A.E.T. AL 05.12.95 BANCOGNPP 

NOTA: (I) Em AJpDs-Cascs·o R.e8imc Implantado A~ Também Outras lDstituições do McsmoGnJpO. 
FONTE: Banco CamI do Brasil 
L.EJ. - Liqujdaçio Extra Judicial 
1 - Jntcnrcnçio 

REGIME 
RAE.T . 

L.E.I. 
L.EJ. 
L.E.J. 
LEJ. 

1. 
1. 

1 

RÃE.T. 
L.E.J. 
LEJ. 
L.EJ. 

• R.A.E. T. - Regime de Administraçio Especial Temporária 

• 

Ao restringir demasiadamente o crédito privado no setor financeiro e nas operações 
fmanceiras controláveis pelo Banco Central, o governo gerou um sistema paralelo de 
intermediação entre poupadores e demandantes de poupança, com prejuízo em termos 
de bem estar e eficiência econômica. A transformação de prazos, quantidades e 
riscos de ativos financeiros deu lugar, em alguns casos, a atuações como broker, 
tendo em vista as restrições artificialmente criadas pelo governo. Em adição, cabe 
lembrar a perda de arrecadação tributária para o governo quando o sistema financeiro 
passa a operar informalmente, ou quando transfere suas operações para o exterior. 

Na maior parte das vezes, a "guerra legislativa" entre técnicos do Banco Central, de 
um lado, e experts em operações financeiras, de outro, conseguiu operar apenas uma 
reduzida parcela daquela inicialmente almejada pelo Banco. Muitas vezes conseguiu
se apenas substituir o crédito suprido através de alguns canais pelo crédito suprido 
através de outro canais. Grandes lojas passaram a captar recursos diretamente de 
poupadores para o financiamento de seus cliente. É provável que, em muitos casos, a 
análise custo-beneficio implicitamente envolvida não tenha abonado as medidas 
regulatórias introduzidas. 

Reduçio dos Gastos Públicos e Recuperaçio do Crédito do Governo: A Soluçio 
de Menor Distorçio 

, A observação dos problemas macroeconômicos brasileiros a partir de julho de 1994 
claramente indicava a necessidade de obtenção de um superávit fiscal, que 
modificasse as expectativas de longo prazo a respeito da solvência do governo e que 
permitisse a recuperação de seu crédito. 

• 

A contenção fiscal é a solução clássica para excesso de demanda combinado com 
juros altos e excessiva valorização cambial decorrente de uma flexibilização cambial 
e entrada de capitais. Ao invés disto, trilhando-se o caminho de menor resistência, 
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optou-se por evitar uma valorização cambial através de um IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) de 1 % sobre o capital estrangeiro aplicado em bolsas, bem 
como por um aumento de IOF para demais operações financeiras que implicassem em 
entrada líquida de recursos externos. Quanto ao excesso de demanda, procurou-se 
corrigi-lo fundamentalmente através das restrições monetário-creditícias. 

Passados seis meses da implantação do Real, a trajetória de entrada líquida de 
capitais se inverteu. após os problemas apresentados pelo México e as perspectivas 
negativas para a Argentina. Em seguida a uma necessária porém traumaticamente 
operacionalizada explicitação de bandas cambiais (que foi interpretada por alguns 
como uma maxidesvalorização) efetuada ao início de marçd de 1995, o Banco Central 
perdeu em uma semana algo em tomo de US$ 4 bilhões de reservas, e voltou atrás na 
legislação que dificultava a entrada de capitais. A abrupta queda das Bolsas, por 
exemplo, só foi contida pela eliminação do compulsório de 1 % sobre os 
investimentos externos em ações. 

Logo após a situação voltou a se inverter, tendo o governo novamente aumentado o 
IOF sobre a entrada de capital externo de portfólio quando as reservas ameaçavam 
ultrapassar o nível de 45 bilhões de dólares, dificultando o controle monetário. Em 
menos de seis meses, passou-se de uma direção à direção oposta, a exemplo do que 
também ocorreu com o nível de atividade econômica, a facilidade de importações e 
com o crédito. Já mencionamos a ineficiência econômica de tais oscilações. 

Passados quase dois anos da introdução do Real, o diagnóstico de longo prazo 
continua o mesmo: necessidade de redução dos gastos fiscais com conseqüente e 
automática desvalorização cambial (devido à queda de juros) e melhora do saldo em 
conta corrente do balanço de pagamentos. Expectativas favoráveis são o elo entre 
reformas que se atrasam e necessidades prementes de crédito interno e externo para o 
governo. Neste sentido, apenas o anúncio de aprovação das reformas já melhora em 
muito a sustentabilidade da situação atual (fato pouco percebido). 

Pode-se perguntar o porquê dos elevadíssimos juros reais de longo prazo no Brasil, 
tendo em vista a relativamente baixa relação dívida interna pública / Pffi (30,3%, 
contra algo em tomo de 55% nos Estados Unidos ou 100% no Canadá) e os baixos 
níveis de déficit público operacional, tomado em relação ao Pffi, nos últimos anos 
(respectivamente, -1,4% do Pffi em 1991,2,2% do Pffi em 1992, -0,2% do Pffi em 
1993, -1,4% do Pffi em 1994 e 5,0% do Pffi em 1995). O motivo é duplo. Primeiro, 
este déficit operacional não leva em consideração, como deveria, uma série de 
passivos a descoberto (previdência, FCVS(l) (Fundo de Compensação de Variações 
Salariais), FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço», passivos a descoberto de 
bancos estaduais e de bancos privados em processo de intervenção, transferências de 
déficits de estados e municípios para a União etc., que os agentes econômicos 
conhecem bem e obviamente tomam como parâmetro na sua formação de 
expectativas. 

(I) o desequih'brio atual do FCVS (contratos já vencidos) é calculado peJa CEF (Sandra Tavares, 1996) em R$ 15 bilhões. Até o 
ano 20 I O estima-5C em passivo a descoberta de R$ 51 bilhões. 
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Segundo, o déficit do governo pode ser pequeno, mas o que os juros reais praticados 
no Brasil e a necessidade de provisão de liquidez diária aos títulos da dívida pública 
efetuada pelo Banco Central (bem como. em alguns casos. indexação aos juros de 
curto prazo) mostram, é que sua capacidade de financiamento é ainda menor. A 
descrença na dívida pública é uma herança da pré-fixação da correção monetária em 
1979. bem como dos vários confiscos. vetores de preços, tablitas, etc ...• perpetrados 
pela fase de experimentalismo que a economia brasileira tem apresentado desde 
1986. 

ll- Queda das Transferências Inflacionárias Após o Plano Real 

Esta seção e a próxima têm por objetivo avaliar o desequilíbrio estrutural do setor 
bancário comercial. com particular ênfase para os bancos estaduais e federais, tendo 
em vista a passagem de uma inflação da ordem de 40% ao mês. relativa ao período 
pré-Plano Real. para uma média de 3.65% (IOP-DI) ou 2,61 % (IPC-r) ao mês. de 
julho de 1994 a maio de 1995. Para isto, estimamos inicialmente. nesta seção. as 
transferências inflacionárias obtidas, respectivamente. pelos bancos oficiais federais. 
pelos bancos estaduais e pelos bancos privados. antes e depois da queda do patamar 
da inflação. Na seção seguinte utilizamos dados de balanço de uma amostra de 90 
bancos para tentar avaliar perdas líquidas e outros parâmetros de solvência e liquidez. 
As avaliações quantitativas realizadas nesta seção revelam o seguinte: 

Entre o início de janeiro de 1990 e final de junho de 1994, quando a inflação média 
mensal situou-se ao redor de 26,1%, as transferências inflacionárias totais para o setor 
bancário comercial brasileiro (juros negativos pagos por depósitos à vista menos 
encaixes totais) situaram-se em tomo de US$ 794,784 milhões ao mês. Deste total, 
cerca de 38,74% foram apropriados (em termos brutos. não necessariamente líquidos) 
pelo sistema bancário comercial privado, cabendo ainda 32,03% ao conjunto de 
bancos estaduais e o restante aos bancos oficiais federais. 

Considerando-se a média mensal das transferências inflacionárias de janeiro de 1990 
a junho de 1994 e o período de julho de 1994 a maio de 1995 posterior ao Plano 
Real, a queda das transferências inflacionárias para o sistema bancário comercial foi 
da ordem de US$ 8.631 milhões ao ano. Ainda em termos brutos, esta perda atingiu 
preponderantemente o sistema bancário privado (US$ 3.381 milhões ao ano). 
seguindo-se os bancos estaduais (US$ 2.751 milhões ao ano) e os bancos oficiais 
federais (US$ 2.499 ao ano). Em termos líquidos, entretanto, o fato de os bancos 
privados já terem se ajustado relativamente mais, previamente ao Plano Real, para 
uma economia com inflação baixa, sugere que os bancos oficiais estaduais e federais 
são aqueles a ter de sofrer um processo maior de ajuste; enquanto boa parte do setor 
bancário privado utilizava-se transitoriamente de receitas inflacionárias para majorar 
seus lucros e financiar seus investimentos. os bancos oficiais utilizavam-na para 
fazer frente a despesas correntes que têm agora de ser reduzidas 

Observe-se ainda que os números aqui apresentados não captam o "floating" 
inflacionário existente sobre depósitos não classificados como depósitos à vista. Os 
bancos públicos federais e estaduais têm assim uma fonte adicional de perda não 
incluída nestas estatísticas, tendo em vista a existência de vários depósitos (não 
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contabilizados como depósitos à vista) efetuados nestas instituições por parte do 
setor público ou setor estatal, em alguns casos com remuneração nula e em outros 
com remuneração bem abaixo da inflação. 

Observaç6es sobre o Cálculo das Transferências InOacionárias 

Defme-se como "floating inflacionário" ou transferências inflacionárias para os 
bancos comerciais (TI), os juros reais negativos pagos pelo excedente dos depósitos à 
vista emitidos por estes sobre o total de seus encaixes, sejam aqueles depositados no 
Banco Central ou mantidos em caixa pelas agências bancárias. Mostra-se em Cysne 
(1994) que tais transferências inflacionárias apresentaram em média, entre o início de 
1950 e o final de 1993, quando a inflação situou-se em tomo de 108,6 %, um valor ao 
redor de 1,93 % do Pffi. Em dólares constantes de 1987, este valor apresenta-se, 
historicamente, em tomo de 3,83 bilhões ao ano. 

A avaliação desses ganhos inflacionários por parte do sistema bancário é importante 
quando se tentam analisar os ajustes necessários para a continuidade do mesmo em 
um ambiente de inflação baixa. O sistema financeiro brasileiro nos últimos anos 
apresenta um valor adicionado em tomo de 11,5 % do Pffi, quando em países como a 
Alemanha e os Estados Unidos este valor situa-se ao redor de 4% ou 5%. Certamente, 
um dos fatores explicativos para tal assimetria é o elevado nível de inflação 
pertinente à economia brasileira. 

Os ganhos aqui avaliados representam ganhos brutos, e não ganhos líquidos do 
sistema bancário, em decorrência da inflação. Isto porque parte destes ganhos volta 
para o sistema não bancário da economia sob a forma de alíquotas bancárias 
reduzidas, reciprocidades creditícias e/ou outras facilidades que teriam um custo mais 
elevado para o público na ausência de inflação. Em adição, é importante lembrar que 
medimos aqui apenas os reflexos dos ganhos de receita bruta para os bancos 
comerciais devidos aos juros reais negativos pagos ao excedente dos depósitos à vista 
sobre os encaixes totais. Reflexos da inflação sobre o "spread bancário" associado a 
outras operações ativas e passivas dos bancos comerciais não são levados em 
consideração. 

Uma pergunta importante a ser respondida diz respeito não apenas à mensuração das 
transferências inflacionárias por setor pré-Plano Real mas também, tendo em vista 
que a inflação posterior ao Plano, embora bastante reduzida, tem sido diferente de 
zero, li parte que se deve subtrair deste montante para se obterem as transferências 
inflacionárias médias efetivamente perdidos com a queda da inflação para o nível 
observado nos onze meses posteriores ao início do Plano Real. A tabela li apresenta 
os números que traduzem efetivamente, por setor, esta perda das transferências 

, inflacionárias. 
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Estimativa de Perdas das Transferências Inflacionárias após o Plano Real 

Bancos Privados(TIP), Bancos Estaduais(TIE) e Bancos Federais(TIF) 
(Em milblies de dólares) 

PERtOOO TIP % TIE % 11F % TIT 
.. tToeaD 

MédiaMalsal 307.876 .38,74 L~.617 32.03 232,291 29,23 794.784 
(Janeird90a Juobo'941 
Média McDSal Pós-R.eaI 26,078 34,5.6 25,36 33,.61 24,022 31,83 75,46 
(Julbd94. Maid9S) 
Perda 4e ·Aeidias- Mensal 2il,793 3-9, li 229,257 31,17 20i,269 21,95 719.324 
(Média - Julh0'94 a Maid9S) 
Perda de -ftoating- Anual 
(Extrapalaçio das Resultadas 3.381,58 39,18 2.751,08 31,87 2.499,23 28,95 '8.631,89 
de lunbd94 a 1uIbo'9S) 

Os números de perda de transferências inflacionárias apresentados nas duas últimas 
colunas da tabela fi levantam a séria questão do ajuste necessário para essas 
instituições financeiras, no que diz respeito à sua sobrevivência em um mundo de 
preços estáveis ou próximos disso. Se estas instituições bancárias, seja a nível 
estadual ou federal, já apresentavam problemas antes da queda da inflação, quando 
muitas vezes o patrimônio líquido saneado (que leva em consideração a depuração de 
ativos inconsistentemente reportados) calculado pelo Banco Central já era negativo I, 
pode-se prever a gravidade de seu problema nas circunstâncias atuais, após perdas 
mensais de transferências inflacionárias da ordem de 229 milhões de dólares (bancos 
estaduais) e 208 milhões de dólares (bancos federais). Esta questão foi explicitada 
qualitativamente pelo então futuro presidente do Banco Central do Brasil, Persio 
Arida (1994), que, quando de sua sabatina no Congresso, defendeu a extinção dos 
bancos estaduais exclamando: "Se eles já não conseguiam ser lucrativos com uma 
inflação de 40% ao mês, imaginem agora, com preços próximos da estabilidade". Os 
dados aqui reportados provêem o necessário suporte quantitativo a esta declaração. A 
situação pode ser contornada numa economia aquecida, como no segundo semestre 
de 1994, mas não no steady-state. 

Muitos bancos só sentiram os reflexos da queda das transferências inflacionárias 
(como atestam o prejuízo de R$ 4,25 bilhões reportado pelo Banco do Brasil relativo 
ao ano de 1995, bem como os problemas enfrentados pelo Banco Econômico, Banco 
Nacional, pelo BANERJ e pelo BANESPA) no primeiro semestre de 1995. No 

I Segundo a diretoria de fiscalização do BACEN, em estudo dos balanços de junho de 1991, dezembro de 1991 e junho de 1992 
dos dados palrimoniais WIIlIOlidados de sete lJancus esllldllllill, uma CIlÍlai Econômica t: sete buncos de desc:nwlvimenlo, 11 
discrepância observada entre o patrimônio liquido ajustado reportado por tais instituições e o patrimônio liquido saneado (que 
expurga os créditos duvidosos) foi da seguinte ordem (em milhões de dólares): 

PLA 
PL Saneado 

Fonte: Almeida de Souza (1994) 

JUN/91 
2,495 

(5,788) 

DEZ/91 
2,792 

(3,001) 

JUN192 
3,095 

(1,985) 

o mesmo critério, quando aplicado aos bancos privados, implicou nmna redução do patrimônio liquido ajustado de apenas li %. 
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segundo semestre de 1994, quando a economia estava bastante aquecida, esta queda 
de receita foi em muito compensada pela elevação de alíquota de serviços bancários e 
pelo generalizado aumento de operações de crédito. Embora não estejamos incluindo 
o Banco Central na amostra, a extrapolação dos resultados aqui apresentados a esta 
instituição ajuda a entender o seu prejuízo de cerca de R$3,0 bilhões em 1995. 

Efetuamos aqui mensuraçôes que indicam a necessidade de um severo ajuste do setor 
bancário como um todo, uma vez que se mantenham os níveis de inflação pós-Plano 
Real. Cabe ainda lembrar que o ajuste necessário do setor bancário tendo em vista a 
queda da inflação deve ser proporcional à perda de "floating" liquida, e não àquela 
bruta aqui calculada. Neste sentido, os bancos públicos estão também em severa 
desvantagem. Isto porque, enquanto os bancos privados se viam obrigados, por uma 
questão de concorrência, a devolver parte do "floating" obtido sob a forma de 
serviços providos a custos reduzidos e reciprocidades, os bancos públicos, 
monopolistas de vários depósitos do setor público, eram obrigados a dar em troca 
muito menos ao setor não bancário da economia pela obtenção de seus depósitos. Ou 
seja, as perdas liquidas dos bancos públicos com a queda da inflação em muito 
superarão as perdas líquidas do setor bancário privado. 

m- Performance dos Bancos Comerciais Após a Estabilizaçio Econômica: 
Comparaçio de Resultados Semestrais 

Nesta seção utilizamos dados de balanço para avaliar empiricamente o impacto da 
• estabilização econômica sobre os bancos brasileiros, tomando por base a comparação 

dos resultados do primeiro semestre de 1995, no qual a inflação acumulada foi de 
10%, com o mesmo período do ano anterior, no qual a inflação acumulada foi de 
763%. A utilização de dados de balanço apresenta a vantagem, com relação à 
abordagem utilizada na seção anterior, de se chegarem a resultados liquidos, ao invés 
de brutos. Em adição, parâmetros de solvência e liquidez podem ser levantados. A 
desvantagem da análise reside na possível maquilagem de balanços (veja os casos 
recentes do Econômico e Nacional), bem como em se tomar apenas uma amostra 
arbitrária de número total de bancos. 

• 

Com este objetivo foram analisados os balanços relativos ao primeiro semestre (de 
1994 e 1995) de 90 bancos comercias e múltiplos brasileiros, cujos resultados foram 
publicados em moeda constante, conforme os critérios estabelecidos pela legislação 
vigente. A amostra inclui os mais importantes bancos privados, estaduais e federais 
(como Banco do Brasil e CEF), apenas excluindo, por inexistência de dados, os 
bancos estaduais Banerj e Banespa(l) . 

Os dados apresentados na Tabela IV, referentes aos principais indicadores de 
estrutura e desempenho das instituições considerados na amostra, sugerem que os 
bancos brasileiros foram fortemente afetados pelo programa de estabilização. De fato, 

(I) Os bancos estaduais incluídos na amostra são Banco do Estado de Estado de Minas Gerais, Nossa Caixa Nosso Banco SA, 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado de Santa Catarina, Banco de Brasilia SA, Banco do Estado da Bahia, 
Banco do Estado do Espírito Santo, Banco do Estado do Ceará, Banco do Estado de Sergipe, Banco do Estado de Alagoas e os 
bancos federais Banco do Brasil SA, Caixa Econômica Federal SA, Banco do Nordeste Brasil SA e Banco MeridiOllllI do Brasil 
SA. 
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embora a liquidez geral (que reflete o equilíbrio estático entre a captação e a 
aplicação de recursos) e o grau de alavancagem tenham apresentado apenas uma leve 
deterioração, o conjunto dos bancos analisados experimentaram um prejuízo de R$ 
597 milhões no primeiro semestre de 1995. A rentabilidade do patrimônio líquido, em 
conseqüência, passou de 6,22% para -1,91%. 

TABELA IV 
AMOSTRA GLOBAL 

Ano 1994/1 
Número de bancos 90 
LiQuidez Geral (1 ) 1,02 
Grau de Alavancagem (2) 11,26 
Rentabilidade do PL % iSemJ 6,22 
Lucro UQuido (R$ milhões) 1.980 

1995/1 
90 

1,01 
10,39 
-1,91 
-597 

(1) (Ativo CirculaDt.e + Realizável LP)! (P8SSIVO CirculaDt.e + Exigível LP) 
(2) Exigível Total! Patrimônio Líquido 
(3) Dados Relativos aos Balanços apmlCD1ados ao final do primeiro semestre de cada ano 

Esses resultados, no entanto, foram fortemente distorcidos pelo Banco do Brasil, que 
apresentou no primeiro semestre de 1995 um prejuízo de R$ 2,4 bilhões. O Banco do 
Brasil, considerado o maior banco brasileiro, detinha, em dezembro de 1994,22,3% 
do ativo total dos 140 maiores bancos comerciais do País e, até 1986, ainda cumpria 
funções de autoridade monetária. Atualmente, o Banco do Brasil ainda é um 
importante braço financeiro do governo para a execução de suas políticas de 
desenvolvimento. 

Desconsiderando-se o Banco do Brasil, como ilustrado na Tabela V, conclui-se que o 
conjunto de bancos analisados logrou aumentar sua liquidez, reduzir o grau de 
alavancagem e manter uma rentabilidade do patrimônio líquido razoável no primeiro 
semestre de 1995. Na verdade, com a exclusão do Banco do Brasil, o lucro do 
conjunto de bancos analisados passa a apresentar um crescimento de R$ 80 milhões. 

TABELA V 
AMOSTRA EXCLUINDO O BANCO DO BRASIL 

Ano 1994/1 1995/1 
Número de bancos 89 89 
LiQuidez Geral (1 ) 1,02 1,02 
Grau de Alavancagem i21 11,52 9,36 
Rentabilidade do PL % (Sem.) 7,65 6,86 
Lucro Líquido (R$ milhões} 1.764 1.844 .. 
(I) (AtIvo CirculaDt.e + Realizável LP)! (PassiVO Circulante + Exi81vel LP) 
(2) Exigível Total! Patrimônio Líquido 
(3) Dados Relativos aos Balanços apresentados ao final do primeiro semestre de cada ano 

Convém ressaltar, no entanto, que os dados apresentados nos balanços das instituições 
financeiras não permitem avaliar o equilíbrio dinâmico entre a captação e a aplicação 
de recursos, refletido nos riscos e nos prazos dos ativos e passivos dos bancos . 
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Quando se trata de analisar o sistema bancário brasileiro, é fundamental estabelecer a 
distinção entre bancos privados, bancos públicos federais e bancos públicos estaduais. 
O primeiro grupo segue, de forma geral, uma lógica de atuação voltada para a 
ma.ximização de lucros. O segundo grupo, embora conte com alguns bancos de menor 
expressão, de atuação regional, tem como principais expoentes o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal. Finalmente, o terceiro grupo, é formado pelos bancos 
públicos estaduais, controlados pelos governos estaduais e largamente utilizados 
como braços financeiros dos mesmos. Convém ressaltar, que, por estarem sobre 
intervenção do Banco Central, não tendo publicado balanço no primeiro semestre de 
1995, o Banco do Estado de São Paulo e o Banco do Estado do Rio de Janeiro, 
colocados respectivamente em terceiro e décimo oitavo lugares no ranking dos 
maiores bancos comerciais por ativo do País em 1993, não foram considerados nos 
dados apresentados nesta seção. 

Os dados apresentados na Tabela VI, que reproduzem as Tabelas IV e V para estes 
três grupos, demonstram que os bancos privados reagiram ao fun da inflação de 
forma mais positiva do que os bancos públicos. Ao contrário dos bancos públicos, os 
bancos privados lograram manter constante a liquidez geral (que reflete o equilíbrio 
estático entre a captação e a aplicação de recursos) e reduzir a alavancagem. Além 
disso, embora os três grupos tenham apresentado perda de rentabilidade no período 
considerado, o desempenho dos bancos privados foi significativamente melhor que o 
dos bancos públicos. O grupo dos bancos públicos federais, em função do resultado 
do Banco do Brasil, foi o que apresentou a pior performance: rentabilidade de -31,5% 
em 1995. 

TABELA VI 
Análise Comparativa Pré e Pós Real 

Grupo Privado Público Estadual Público Federal 
Ano 1994 1995 1994 1995 1994 1995 
Número de bancos 76 76 
Liquidez Geral (1) 1,03 1,03 
Alavancagem (2) 10,01 7,61 
Rentabilidade do PL % 7,96 7,57 .. 
(1) (Abvo Cin:uIaDte + Realizável LP) I (P8SS1VO Cin:uIaDte + Exi81vel LP) 
(2) Exigível Total! Patrimônio Líquido 

10 10 4 
1,07 1,04 1,01 
7,74 10,58 14,02 
8,03 3,11 2,87 

Os dados apresentados na Tabela VIl, representativos das principais contas do 
demonstrativo de resultados dos bancos. permitem uma análise dos fatores que mais 

4 
0,99 

18,64 
-31,48 

contribuíram para a performance apresentada pelos três grupos considerados. . 
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Privado Público Estadual Público Federal 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 

INúmero de bancos 76 76 10 10 4 4 
Resultados OC+ TV+PS (1 ) 7.102.199 7.930.565 1.496.815 1.347.022 5.775.508 3.311.788 
Resultados OC+ TV (I) 2.541.344 7.797.204 478.179 1.269.968 606.409 3.098.180 
Resultado PS(l) 4.560.855 133.361 1.018.636 77.054 5.169.099 213.608 
h administrativas (2) 7.026.393 7.108.941 1.605.392 1.258.609 6.689.656 6.069.041 
- Pessoal (2) 3.662.362 3.651.048 1.210.179 936.986 5.370.530 4.718.635 
-Outras (2) 3.364.031 3.457.893 395.213 321.623 1.319.126 1.350.406 
Desp. PessoallRes. OC+TV+PS (%) 51,6 46,0 80,9 69,6 93,0 142,5 
Outras desp. adm./Res. OC+TV+PS 
(0/01 

22,8 40,8 

(1) OC = Operações de aédito (em R$ mil) 
TV = Títulos c Valores Mobiliários (em R$ mil) 
PS = PlSIivos sem EDcargos (em R$ mil) 

tl) (em R$ mil) 
(3) Inclui o Banco do Brasil 

li 

• 

• 

A primeira observação a ser feita diz respeito a drástica perda de receitas de floating, 
refletida na conta de resultados de passivos sem encargos. Para os bancos privados 
esta queda foi de 97,08%, para os bancos públicos federais de 95,87% e para os 
bancos públicos estaduais de 92,44%. 

É interessante comparar certos números com aqueles obtidos na seção anterior, 
comparando-se os juros reais negativos pagos pelo excesso de depósitos à vista sobre 
encaixes bancários nos períodos de julho de 94 a maio de 95 e janeiro de 90 a junho 
de 1994. Nesta análise as transferências inflacionárias caíram de 91,5% no caso dos 
bancos privados, 90,0% no caso dos bancos estaduais e 89,6% no caso dos bancos 
federais. Como um todo, as transferências inflacionárias para bancos comerciais nos 
11 meses após o Real caíram a cerca de 9,5% daqueles existentes entre governo de 90 
e junho de 1994. 

Apesar do impacto relativo ter sido praticamente igual para os três grupos, em termos 
absolutos a perda de floating atingiu de forma mais contundente os bancos públicos 
federais. Isto porque, tomando por base os resultados das operações de crédito, das 
aplicações em títulos e valores mobiliários e das operaÇões com passivos sem 
encargos, o peso desse último item para os bancos públicos federais representava, em 
junho de 1994, 89% do total contra 68% dos bancos públicos estaduais e 64% dos 
bancos privados. 

Em segundo lugar, fica patente que a perda das receitas de floating foi em grande 
medida compensada pelo crescimento do resultado das operações de crédito e 
aplicações em títulos e valores mobiliários: 206% para os bancos privados, 165% para 
os bancos públicos estaduais e 410% para os bancos públicos federais. Apesar do 
maior aumento relativo, o impacto absoluto deste movimento para os bancos 
públicos federais foi menos significativo, em função do menor peso desses itens na 
estrutura de resultados deste grupo . 
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Em suma, tomando por base os três itens considerados (operações de crédito, 
aplicações em títulos e valores mobiliários e operações com passivos sem encargos) 
os bancos privados lograram melhorar em 11 % o seu resultado, justificando a 
performance obtida em termos de rentabilidade. O comportamento desses itens de 
resultado para os bancos públicos estaduais (queda de 10%) e federais (queda de 
43%) também explica a performance desses grupos em termos de rentabilidade. Na 
verdade, foi principalmente o aumento do resultado das operações de crédito, 
decorrente do aumento da demanda por crédito e da abertura dos spreads entre a 
taxas de captação e a aplicação, que compensou a perda das receitas de floating. 

No que se refere às despesas administrativas (de pessoal e outras) as duas últimas 
linhas apresentadas na Tabela vn indicam que os bancos privados, os quais vem 
implementado um programa de racionalização administrativa desde o Plano Collor I, 
em 1990, são bem mais eficientes que os bancos públicos. No período considerado, 
este grupo aumentou em 1,2% suas despesas administrativas. Já os bancos públicos 
estaduais considerados no presente trabalho apresentaram uma redução de 22% nas 
despesas de pessoal e 18% nas outras despesas administrativas, resultado que 
certamente contribuiu para que o grupo tenha mantido uma rentabilidade positiva. Os 
bancos públicos federais, por sua vez, apresentaram um movimento de enxugamento 
mais tímido, reduzindo em 12% as despesas de pessoal e aumentando em 2% as 
outras despesas administrativas. Vale notar, de qualquer forma, que o Banco do Brasil 
implementou em 1995 um ambicioso plano de demissões voluntárias. 

Em termos dinâmicos, o ponto relevante é saber se os bancos foram capazes de 
ajustar as suas despesas administrativas à nova estrutura de receita. Os dados 
apresentados na Tabela VII, referentes à relação entre as despesas administrativas (de 
pessoal e outras) e o somatório dos resultados das operações de crédito, aplicações 
em títulos e valores mobiliários e operações com passivos sem encargos, permitem 
uma melhor compreensão desta questão. O aumento dessa relação indica que, no 
período considerado, alguns bancos não lograram fazer os ajustes necessários. Os 
dados apresentados na Tabela VII mostram que no caso dos bancos privados e 
públicos estaduais houve uma melhora de situação, o mesmo não podendo ser dito em 
relação aos bancos públicos federais. 

Dados os números aqui apresentados e supondo-se a manutenção da inflação em 
patamares reduzidos daqui para frente, conclui-se que o sistema bancário comercial 
brasileiro tem de ser seriamente redimensionado em relação àquele existente em 
junho de 1994, além de reorientado para novas formas de financiamento de suas 
atividades. A parte maior do ajuste deve caber, como mencionamos anteriormente, ao 
setor bancário estadual e federal. 

A história pregressa de tentativas de ajuste dos bancos estaduais mostra que o 
regime de administração compartilhada, em que o poder decisório volta ao governo 
estadual após um certo tempo, não tem funcionado. Dado que o Tesouro terá que 
fazer transferências a várias instituições estaduais para impedir problemas graves no 
sistema financeiro, a solução para o desajuste destes bancos, obviamente, deveria 
envolver pagamentos de mesma monta para o Tesouro, por parte dos governos 
estaduais, que são os acionistas majoritários responsáveis por estas instituições (por 
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exemplo, através da transferência de ativos estaduais de controles acionários, de 
bancos e/ou de estatais estaduais para União, através da retenção das transferências 
de impostos para os estados etc ... ). Após o saneamento todos os bancos estaduais 
deveriam ser privatizados, proibindo-se os estados de reabri-los. Voltaremos à 
questão dos bancos estaduais mais adiante neste trabalho. 

Quanto ao setor bancário federal, seu saneamento deve, inicialmente basear-se em 
três frentes: capitalização da Caixa Econômica Federal, tendo em vista os passivos a 

• descoberto do FCVS e FGTS, com recursos da privatização; severo 
redimensionamento do Banco do Brasil, com redução do quadro de pessoal e do 
número de agências eprivatização do Banco Meridional. A privatização do Banco do 
Brasil, embora politicamente distante, deve incluir-se entre os objetivos do governo. 

IV - O desempenho dos seis maiores bancos privados brasileiros em 1995 

Ainda com o objetivo de analisar o desempenho do setor bancário em 1995, captando 
• os impactos da estabilização dos preços, agregou-se o demonstrativo de resultados 

dos seis maiores bancos privados do país (Bamerindus, BCN, Bradesco, Itaú, Real e 
Unibanco) para o período 1993/95. Os resultados, apresentados na tabela abaixo, 
referem-se à informações contabilizadas pela correção integral, em moeda constante 
de dezembro de 1995, fornecidas pelos bancos à Comissão de Valores Mobiliários. 

• 

• 

• 

TABELAvm 
Os 6 MAIORES BANCOS PRIvADOS BRASILEIROS 

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 1993/95 (R$ MIL) 

SEIS MAIORES BANCOS PRIVADOS 1993 1994 
RECEITAS DE INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 14.549.071 16.137.01 

1 
OPERAÇÕES DE CREDITO 4.134.186 6.616.948 
RESULT. OPER. C/ TIT. E VLS. MOBll..1AR10S 3.943.709 4.953.028 
GANHOS C/ PASS SEM ENC. - PERDAS C/ ATIVOS NÃO REMUN. 5.111.911 3.531.858 
OUTRAS 1.359.265 1.035.177 

DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA -6.658.364 -7.409.779 
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO -5.186.078 -6.220.933 
PROVo P/CRED. DE LlQ. DUVIDOSA -273.158 -799.356 
OUTRAS -1.l99.128 -389.490 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIJ\ÇÃO FINANCEIRA 7.890.707 8.727.232 
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS -5.860.564 -6.451.552 

RECEITAS DE PRESTA~ÕES DE SERVIÇO 1.609.589 2.226.208 
DESPESAS DE PESSOAL -4.071.644 -4.822.985 
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS -3.765.469 -4.463.850 
RESULT. DE PART. EM COL.! CONTROLADAS 943.022 913.766 
OUTRAS -576.062 -304.691 

RESULTADO OPERACIONAL 2.030.143 2.275.680 
RESULTADO NAO OPERACIONAL -131.054 -57.515 
RESULT. ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTIC. 1.899.089 2.218.165 
LUCRO I PREJUlZO DO EXERCICIO 1.376.932 1.433.580 
RENTABILIDADE.DO PATRlMONJO LíQUIDO % 13.96 12.57 

1995 
19.087.079 

13.848.610 
4.018.492 

343.938 
876.039 

-12.088.024 
-8.006.748 
-3.602.588 

-478.688 
6.999.055 

-5.031.813 
3.111.001 

-4.874.745 
-4.478.431 

979.861 
230.501 

1.967.242 
-71.613 

1.895.629 
1.384.209 

10.60 

14 



r-----------------.-----------------

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Reflexos do Plano Real sobre o 
Sistema Bancário Brasileiro 

Rubens Penha Cysne 
Sér8io Gustavo Silveira da Costa 

Junho de 1996 

Em primeiro lugar, constata-se a manutenção da tendência de queda da rentabilidade 
dos bancos, registrada no ano anterior, resultado coerente com a pressão sofrida pelo 
setor face a perda das receitas de floating. No entanto, tendo em vista a desaceleração 
do crescimento da economia brasileira ocorrida em 1995, a rentabilidade (agora 
anual) de 10% sobre o patrimônio líquido obtida pelos seis bancos analisados está 
longe de caracterizar um resultado ruim. Análise realizada pela Fundação Getulio 
Vargas, levando em consideração 254 empresas não financeiras, apontou uma 
rentabilidade mediana de 3,4% para o exercício de 1995. 

o efeito da perda das receitas de floating fica patente a partir da evolução da conta de 
ganhos com passivos sem encargos deduzidos das perdas com ativos não 
remunerados, que, em 95, apresentou uma queda de 93% em relação a 1993 (cerca 
de R$ 4,8 bilhões). Em relação a 1994, a perda foi de R$ 3,2 bilhões. 
No entanto, apesar dessa drástica redução das receitas de floating, o resultado bruto 
da intermediação financeira em 1995 foi apenas 11% inferior a 1993 (refletindo uma 
diferença de R$ 900 milhões). Os dados apresentados, mostram que as receitas de 
operações de crédito (mesmo considerando o aumento do custo de captação) tiveram 
um papel fundamental para a manutenção do equilíbrio econômico das instituições 
analisadas. De fato, o volume de operações de crédito de curto e longo prazo 
declarados nos balanços patrimoniais dos seis bancos apresentou, em 1995, um 
crescimento de 64% em relação a 1993. 

A mudança estrutural, na verdade, ocorreu em 1994, quando o total das operações de 
crédito apresentou um crescimento de 53%. Em 1995, em função da desaceleração do 
ritmo de crescimento econômico e da maior cautela dos próprios bancos face aos 
riscos de inadimplência, o crescimento em relação ao ano anterior foi de apenas 7%. 
É interessante registrar, que, em 1995, o resultado bruto da intermediação financeira 
foi fortemente deteriorado pelas provisões para créditos de liquidação duvidosa, que 
atingiram os R$ 3,6 bilhões (19% das receitas de intermediação financeira). As 
despesas de captação de recursos, logicamente, também apresentaram crescimento. 

Gráfico I 
EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS DE INTERMEDIAçÃO FINANCEIRA - 1993/95 

(R$ MILHÕES) 
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EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE INTERMEDIAçÃO FINANCEIRA - 1993/95 
(R$ MILHÕES) 
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Finalmente, no que se refere as outras despesas e receitas operacionais, podem ser 
feitas duas observações. 

Em primeiro lugar, não houve redução de despesas administrativas, mesmo 
considerando a rubrica de despesas de pessoal isoladamente. Isto significa que as 
demissões eventualmente realizadas, compensaram aumentos das despesas com 
salários e encargos. 

Em segundo lugar, fica patente que as receitas de prestação de serviços (decorrentes 
da cobrança de tarifas bancárias) também desempenharam um papel relevante para a 
sustentação do nível de rentabilidade dos bancos. Em 1995, registrou-se um 
crescimento de 93% em relação 1993, implicando em um aumento de receita da 
ordem de R$ 1,5 bilhões. 
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Gráfico III 
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 1993/95 
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GRÁFIco IV 
EVOLUÇÃO DAS RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO RESULTADO DA 
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v - Reações do Banco Central aos Problemas Recentes do Sistema 
Bancário 

Em novembro de 1995, o Banco Central dispunha de dois mecanismos para fazer 
frente a problemas no sistema financeiro: a Lei 6.024, de 13 de março de 1974 e o 
Decreto Lei 2321, de 25 de fevereiro de 1987. A Lei 6.024 regula as intervenções e 
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liquidações extrajudiciais em instituições financeiras privadas e públicas não 
controladas pelo governo federal. Se após um período de seis meses de intervenção a 
instituição financeira não demonstra a possibilidade de continuar operando 
normalmente por conta própria, sem colocar em risco a saúde do sistema financeiro, a 
intervenção pode ser renovada por mais seis meses ou transformar-se em liquidação 
extrajudicial. 

Desde sua promulgação, a lei não funcionou a contento: ao invés de corrigir, através 
de medidas preventivas, a má administração bancária, a Lei 6024 costumou 
constituir-se em um primeiro passo para liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras. Em adição, como, quando sob intervenção, a instituição financeira não 
honrava suas obrigações para com os depositantes, a ausência de seguro depósito 
acabava penalizando estes últimos. Além disso, a Lei 6.024 colocava diretores e 
membros do Conselho de Administração das instituições de forma simétrica na 
apuração de responsabilidades quando da intervenção. Este vício jurídico, contrário 
ao espírito da Lei das Sociedades Anônimas, mostrou sua fraqueza ao longo do 
tempo, quando inúmeros controladores de instituições financeiras objeto de 
intervenção passaram a ganhar sistematicamente causas contra o Banco Central. 

o decreto lei 2321 criou o RAET (Regime de Administração Especial Temporária), 
no qual a instituição financeira continua operando e honrando suas obrigações. 
Embora este decreto de 1987 não discrimine entre bancos públicos e bancos privados, 
este regime foi utilizado apenas para bancos estaduais. Possivelmente isto se deu 
devido aos elevados prejuízos usualmente assumidos pelo Banco Central quando da 
utilização dessa alternativa. Admitiram-se na aplicação do RAET prejuízos federais 
(através de repasse dos bancos estaduais ao Banco Central) decorrentes de 
administrações públicas demasiadamente gastadoras, mas não decorrentes de 
desacertos de banqueiros privados. O caso recente da não utilização do RAET para o 
Banco Econômico, meses após a sua utilização para o Banespa e o Banerj, ilustra bem 
esse fato. Trata-se este, evidentemente, de um procedimento não defensável de dois 
pesos e duas medidas, incompatível também com as Leis 4728 e 4595, que servem de 
base à regulação do sistema financeiro brasileiro. 

Uma importante diferença entre a aplicação da Lei 6.024 (de intervenção ou 
liquidação extrajudicial) e a Lei 2321 (do RAET) é que, no caso desta última, os 
passivos do banco não perdem liquidez, não sendo, consequentemente, prejudicados 
os poupadores. No caso da intervenção (lei 6.024), aplicada, por exemplo, ao Banco 
Econômico, os poupadores são diretamente prejudicados, tendo-se em vista a 
imediata indisponibilidade de suas aplicações daí decorrente. No caso da crise do 
Banco Nacional, posterior à crise do Econômico, a sua prévia aquisição pelo 
Unibanco, efetuada sob a nova jurisdição à qual nos referiremos no próximo 
parágrafo, tomou desnecessária a intervenção ou mesmo a aplicação do RAET. A 
aquisição do Banco Nacional pelo Unibanco, na iminência de uma crise de liquidez 
sofrida por esta primeira instituição, livrou o Banco Central de um tortuoso dilema: se 
a intervenção tivesse sido aplicada ao Banco Nacional, seguindo-se o procedimento 
adotado no caso do Banco Econômico, a ameaça de perda de credibilidade dos 
poupadores no sistema financeiro nacional seria bastante séria, podendo-se detonar 
uma crise bancária; a aplicação do RAET ao Nacional, por outro lado, explicitaria o 
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erro cometido pelo Banco Central de não ter usado esta possibilidade, mas sim a 
intervenção, que penaliza diretamente os poupadores, no caso do Banco Econômico. 

Depois dos problemas gerados pela utilização do RAET no Banerj e no Banespa ao 
final de 1994 e pela intervenção no Banco Econômico em agosto de 1995, duas novas 
Medidas Provisórias e uma Resolução do Banco Central foram passadas objetivando 
estancar a ameaça de crise bancária então existente. A primeira Medida Provisória, 
número 1179, de 03.11.95, instituiu o PROER - Programa de Estímulo à 
Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Esta Medida, que 
aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei 
6.024, de 13.03.74 e no Decreto Lei 2321, de 25.02.87, regula os casos de 
incorporação de instituições financeiras até 31.12.96. Permite-se às instituições 
financeiras incorporadoras de outras, por esta Medida, registrar como ágio a diferença 
entre o valor de aquisição e o valor patrimonial de participação societária da 
adquirida, após o lançamento como perda dos créditos de dificilliquidação. Este ágio 
pode ser amortizado, sob certas condições do imposto de renda a ser pago pela 
incorporadora. 

o primeiro banco incorporador a utilizar as facilidades instituídas pelo PROER foi o 
Unibanco, quando da incorporação recente do Banco Nacional. O PROER não foi 
ainda utilizada para bancos estaduais, tendo em vista que nenhum deles foi 
incorporado ou incorporador. Prevê-se, entretanto, a instituição de facilidades 
creditícias e fiscais semelhantes àquelas instituídas pelo PROER, especificamente 
para um novo programa destinado a facilitar o saneamento e posterior privatização de 
bancos estaduais (o primeiro candidato sendo o banco estadual CREDIREAL). 

A Resolução 2211 de 16.11.95 criou o Fundo de Garantia de Créditos (FGC), para 
proteger depositantes no sistema financeiro nacional. Trata-se este de uma espécie de 
seguro depósito que: 

1. Fixa em 0,025% do saldo das contas objeto da garantia do Fundo o valor das 
contribuições mensais ao FGC; 

• ii. Delimita como participante do FGC as instituições financeiras que emitem 
depósitos à vista, depósitos a prazo, depósitos de poupança, letras de câmbio, letras 
imobiliárias ou letras hipotecárias; 

iii.Delimita, para fins de garantia pelo FGC, o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
para crédito de cada depositante contra o mesmo conglomerado financeiro. 

Observa-se que esse seguro depósito é provisório, não tendo ainda sido definido por 
• Lei Complementar, como requer a Constituição. Sua defensabilidade técnica é 

reduzida, na medida em que passivos mais arriscados, como depósitos a prazo, que já 
embutem em sua remuneração prêmios de risco diversos, são tratados de forma 
idêntica aos depósitos à vista e depósitos de poupança, cuja remuneração é fixada por 
lei (sendo zero no caso de depósito à vista). 

• 

Por último, a Medida Provisória 1182 de 17.11.95 dá poderes ao Banco Central para 
capitalizar, fundir ou transferir compulsoriamente o controle de qualquer instituição 
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financeira para proteger o ·sistema financeiro. Esta Medida estende a 
indisponibilidade de bens ao acionista controlador (e não apenas aos diretores) de 
instituições financeiras. Ainda sem prejuízo de posterior adoção de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou RAET, a medida confere poderes ao BACEN para 
transferir controle acionário, bens direitos e obri~ efetuar reorganizações 
societárias, desapropriar ações (e vendê-las em oferta pública) elou decidir pela 
necessidade de capitalização da instituição. Várias ações do BACEN visando a 
resguardar os interesses dos depositantes são também tomadas possíveis uma vez 

• decretada a intervenção, liquidação judicial ou RAET (parágrafo 4°). Dentre estas, 
incluem-se a tnmsferência para outras sociedades, isoladamente ou em conjunto, de 
bens, direitos e obrigações da empr~ bem como a alienação de bens e direitos a 
terceiros. A Medida extingue também o direito de recesso dos acionistas minoritários, 
pelo qual suas aplicações em ações seriam garantidas pelo seu valor patrimonial. 

• 

• 

• 

• 

• 

VI - Conclusões 

Este conjunto de medidas introduzidas pelo governo são acertadas e vieram em boa 
hora, tendo em vista a possibilidade de crise no sistema financeiro ditada pela 
redução das transferências inflacionárias, que mensuramos na seção fi deste trabalho, 
e pelas dificuldades enfrentadas por algumas instituições de grande porte. Além dos 
números aqui apresentados, dados recentemente levantados (FGV) mostram que a 
rentabilidade sobre o patrimônio líquido de um conjunto de 194 bancos comerciais ou 
múltiplos caiu, entre 1994 e 1995, de 15,4% para 10,6%, quando não se considera o 
Banco do Brasil, ou ainda, de 12,9% a -1,6%, quando se considera esta instituição na 
amostra. 

Permanece o problema de inevitável socialização de passivos a descoberto das 
instituições financeiras sujeitas ao RAET, como é o caso do Banespa, Banerj e 
daquelas ainda sob intervenção (Banco Econômico). O balanço do Banerj relativo ao 
ano de 1994 reportava um patrimônio líquido negativo de R$ 1,032 bilhões, e em 
prejuízo anual de R$ 307 milhões. Até o final de 1995, o Banespa não havia ainda 
publicado seu balanço relativo ao ano de 1994, não se podendo, consequentemente, 
apresentar tais números no caso paulista. Representam também custos socializados os 
subsídios implícitos nas linhas de crédito instituídas pelo PROER (como no caso.do 
Nacional), bem como as vantagens de origem fiscal inerentes a esta legislação. 

Tratam-se estes certamente, entretanto, de custos inferiores àqueles possivelmente 
existentes no caso de uma crise bancária. Pode-se citar por exemplo, a título de 
suporte a esta tese, as centenas de bilhões de dólares gastos pelo governo americano 
com as falências em massa das saving and loans, as dificuldades havidas com os 
bancos no Chile ao início da década de 80, os gastos do governo francês para impedir 
a iliquidez do Crédit Lyonnais, ou mesmo a perda acima de 10 % do Pffi em que 
incorreu a Venezuela após a quebra do Banco Latino, arrastando consigo inúmeras 
outras instituições. Isto para não falar dos casos mais recentes, dos bancos Barings, na 
Inglaterra e Daiwa, em Nova York. 

FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
Biblioteca Mário Henrique Simonsen 
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Outro problema residual diz respeito à abrupta perda de valor de ações preferenciais 
dos bancos adquiridos, de posse dos acionistas minoritários. Este foi, por exemplo, o 
caso dos acionistas do Banco Econômico e do Banco Nacional. A título de 
justificativa, pode-se dizer que tais ações correspondiam a investimentos de risco, não 
havendo motivos para queixas por parte dos acionistas minoritários (ou daqueles sem 
direito a voto) prejudicados pela aquisição do Banco Nacional pelo Unibanco. A 
afirmativa é pouco defensável, entretanto, pois o risco assumido pelos acionista era 
condicionado a uma fiscalização por parte do Banco Central e CVM que eliminasse o 
problema de informação assimétrica entre o poupador e o tomador de recursos, o que 
não ocorreu. 

Permanece também o desafio de se dotar o sistema bancário brasileiro de uma melhor 
auto-gestãoo de riscos e de uma melhor fiscalização por parte do Banco Central. Não 
apenas no Brasil, mas em vários outros países, como vimos acima, a supervisão do 
sistema financeiro não tem sido capaz, na última década, de evitar crises de 
inadimplência. 

Dentre os problemas com os mecanismos atuais de supervisão, comuns tanto aos 
países desenvolvidos quanto aos países em desenvolvimento podem-se citar: 

i. a vulnerabilidade a choques, 
ii. as reações muitas vezes indesejadas do agente regulado (ex: seguro depósito 

gerando descapitalização ou maiores riscos) , 
iii. a demora e a relutância do agente supervisor em tomar atitudes drásticas, quando 

estas são necessárias (neste sentido, o caso dos bancos estaduais no Brasil e o caso 
das savings and loans americanas são exemplares), 

iv. a possibilidade de algumas regulações tomadas deteriorarem ainda mais uma crise 
(no caso das savings and loans, a determinação para que os junk bonds fossem 
vendidos deprimiu ainda mais o preço destes ativos, piorando a crise de liquidez 
destas instituições). 

A solução para estes problemas está em se criarem mecanismos de mercado que 
forcem acionistas, administradores e demais agentes econômicos envolvidos com os 
bancos, a exigirem que estas instituições tomem menores riscos. Para isto é 
fundamental a suficiente capitalização por parte das instituições financeiras, bem 
como a transparência e a qualidade das informações disponíveis. As carteiras de 
crédito devem ser continuamente avaliadas pelo seu valor de mercado. A própria 
instituição deve avaliar a qualidade do crédito de cada agência. O ajuste de capital 
deve ser freqüente, devendo o Banco Central estipular limites mínimos. Em adição, as 
próprias instituições financeiras devem ser levadas a desenvolver sem sistemas de 
gerenciamento de riscos. 
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254. O SISTEMA FINANCEIRO OFICIAL E A QUEDA DAS TRANFERÊNCIAS 

INFLACIONÁRIAS - Rubens Penha Cysne - Janeiro de 1995 - 32 pág. (esgotado) 
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267. A SEDIÇÃO DA ESCOLHA PÚBLICA: VARIAÇÕES SOBRE O TEMA DE 
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