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Resumo: O presente trabalho pretende abordar o movimento de ingresso dos bancos
estrangeiros que vem ocorrendo no país após a crise do setor bancário que se seguiu
ao Plano Real, especificamente no segmento do varejo. Para isso, são abordados os
mais recentes trabalhos sobre 31 internacionalização do mercado bancário no mundo
e os principais aspectos que têm caracterizado a presença dos bancos estrangeiros no
Brasil.
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11.INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo

o presente trabalho pretende abordar o movimento de ingresso de bancos

estrangeiros que vem ocorrendo no país após a crise do setor bancário que se

seguiu ao Plano Real. Especificamente, o movimento de entrada dos bancos

estrangeiros no segmento do varejo será objeto de estudo. Sua relevância

decorre do novo ambiente que esta entrada poderá impor ao setor bancário

nacional, há muito tempo "protegido" da concorrência externa, como, aliás,

também eram os demais setores da economia brasileira.

As características esperadas no novo ambiente são, obviamente, um

acirramento da concorrência, com conseqüente redução dos custos dos

serviços cobrados. Um benchmarking tecnológico também deve ser alcançado,

capaz de forçar os bancos nacionais a se deslocarem para uma fronteira de

eficiência mais produtiva.

o ingresso dos bancos estrangeiros no mercado nacional não é um fato

isolado, mas faz parte de um processo de integração dos mercados financeiros

mundiais que vem ocorrendo desde a década de sessenta.

o Brasil só passou a tomar parte neste processo, efetivamente, na última

década. Anteriormente, sua participação era reduzida, devido a sua economia

muito fechada, caracterizada pelo modelo de substituição de importações e,

portanto, pouco integrada no mercado mundial.

o trabalho será organizado em introdução, dois capítulos e conclusão. No

primeiro capítulo, serão caracterizados os processos de formação dos

mercados bancários internacionais e seus desdobramentos. No segundo, será
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caracterizado o mercado bancário brasileiro atualmente, sempre com o foco

de atenção voltado para a internacionalização do segmento de varejo. A

conclusão tentará fazer um paralelo entre os mercados bancários internacionais

e as novas características do brasileiro.

A seguir, são apresentados as principais linhas de argumentação que

serão utilizadas nos capítulos da dissertação.
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1.2. Mercados Bancários Internacionais

1.2.1. Internacionalização do mercado bancário

Desde a década de 60, houve um crescimento sem precedentes no

sistema bancário internacional, caracterizado pela expansão dos bancos para

além das fronteiras dos países a que pertenciam. Tal crescimento

caracterizava-se pela criação de escritórios, filiais ou subsidiárias e

conseqüente expansão da área de atuação de bancos nacionais em direção a

outros países.

A explicação mais aceita para tal crescimento é que este acompanhou o

crescimento do comércio e do investimento direto do exterior ocorrido no

período. O avanço nas comunicações e as rápidas inovações financeiras nos

60 e 70 também são considerados como importantes fatores que contribuíram

para este resultado.

Este processo esteve longe de ser homogêneo geográfica ou

temporalmente. Estudando séries temporais da expansão da presença

internacional dos bancos no período pós-guerra, BREALEY e KAPLANIS

(1996) observaram um crescimento sem precedentes em termos de número de

estabelecimentos bancários em todo o globo do início da década de 60 até o

meio da década de 80. Após 85, pôde ser observada uma queda significativa

neste processo, que é atribuída principalmente à retração dos bancos

americanos, os quais tiveram importância decisiva no início do processo.

Segundo os autores, os países que participavam do processo funcionavam

tanto como distribuidores de bancos quanto como recebedores. Apesar disso,

houve diferenças razoáveis nas taxas de crescimento da presença estrangeira
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nos diversos países. Os bancos americanos foram os primeiros a se expandir,

sendo que os bancos europeus continentais e japoneses vieram na seqüência.

Durante os anos 60 e 70 a expansão se deu em direção ao Reino Unido,

Estados Unidos e Oriente Médio. Nos anos 80, a expansão esteve direcionada

para os países do Pacífico, da América do Sul e algumas partes da Europa

Continental. (BREALEY, KAPLANIS, 1996: 579-583)

1.2.2. Processos recentes de abertura de mercado bancário

Para estudar as características que este processo tem assumido em nosso

país, é interessante enfocar os processos que ocorreram na União Européia e

nos Estados Unidos na década de 90 e que envolveram alteração na

regulamentação do mercado bancário.

Tais processos caracterizaram-se como liberação do mercado bancário

de uma região; ambos são resultantes de alterações na legislação local que

abrandam as restrições em relação ao crescimento de bancos além de

fronteiras anteriormente definidas e envolvem expectativas de maior

concorrência, mas também de concentração bancária.

A unificação dos mercados financeiros da Europa ocorre dentro do

cronograma criado pela Comunidade Européia. A Segunda Diretiva Bancária,

aprovada pelo Parlamento Europeu em 15 de dezembro de 1989, permitiu aos

bancos que tinham licença para operar em um país a abrir filiais em outros

países europeus. As expectativas, quando de sua criação, além do acirramento

da competição, eram de que isto resultaria em fusões e aquisições cross-

border, especialmente dos grandes bancos europeus.
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Nos Estados Unidos o processo de integração seguiu-se à promulgação

do Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994. Tal

legislação permitiu que os bancos americanos pudessem operar fora do seu

estado de origem, desde que o estado para o qual este desejasse se movimentar

não optasse por não permiti-lo'. Quando do anúncio da lei, as expectativas

com relação a movimentações resultantes previam grande número de

takeovers' e, conseqüentemente, concentração no mercado bancário.

As discussões teóricas e os resultados que o processo vem alcançando na

Europa e nos Estados Unidos servirão como referencial teórico e prático para

orientar o estudo deste processo em nosso país. As discussões sobre as fusões

ocorridas tanto na Europa como nos Estados Unidos abrangem vários aspectos

do processo de reorganização do sistema bancário, tais como: os fatores que

o impulsionam, as características do novo ambiente competitivo que se forma

e o tamanho relativo e a forma de organização das instituições financeiras que

se fundem influenciando o resultado final.

A harmonização das legislações nacionais sobre os mercados bancários

com vistas à exposição a riscos e sua relação com o processo de

internacionalização também serão objeto de estudo.

1 Pelo fato dos Estados Unidos serem efetivamente uma federação, os estados
têm uma grande autonomia de legislação e governo. O fato dos bancos não poderem
anteriormente se expandir para fora dos seus estados já demonstrava isso.

2 Takeovers são movimentos de obtenção do controle acionário de uma empresa
através da compra de suas ações em bolsa de valores, à revelia de seus controladores
atuais.
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1.3. Mercado Bancário no Brasil

l.3.l. Breve Histórico

A abertura da economia brasileira começou durante o governo Collor,

quando foram adotadas medidas no sentido de liberação das importações,

como a eliminação de barreiras não tarifárias e a redução progressiva e

generalizada das tarifas alfandegárias. Também foram implementados

mecanismos mais favoráveis para investimentos estrangeiros em Bolsas de

Valores.

Como conseqüência, a partir de 1991 houve um aumento substancial no

ingresso dos capitais externos de risco, o que foi decisivo no acúmulo de

reservas cambiais do país.

o governo FHC continuou tal processo. A abertura do mercado interno

foi essencial para a primeira fase do Plano Real, ao impossibilitar, em grande

parte, a inviabilidade do aumento dos preços dos bens tradables', o que foi um

dos principais fatores a segurar a inflação após o fim do mecanismo da

Unidade Real de Valor (URV).

Entretanto, se o ingresso de capitais externos na economia já era

incentivado (principalmente sob a forma de inversões) e estimulado, o

ingresso de capital externo para compor participação acionária das instituições

financeiras nacionais ainda era proibido pela Constituição Federal4.

Quando a inflação do país caiu brutalmente, ficou clara a necessidade de

3 Produtos comercializados com o exterior.

4 Artigo 52, I e TI das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
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reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. Havia um grande número de

instituições financeiras que tinham nas receitas de floating' a base de sua

sustentabilidade. O setor financeiro crescera às custas de ganhos

inflacionários, negligenciando sua função primordial que é a de provimento de

crédito à economia.

Aliado a este problema, era necessário um redimensionamento do sistema

bancário. No período de altas taxas inflacionários, o sistema bancário havia

crescido desproporcionalmente em relação a economia como um todo. Por

exemplo, "O número elevado de agências bancárias passou a não mais ser

economicamente viável ..." (BARROS e ALMEIDA JÚNIOR, 1996) após o

fim dos ganhos inflacionários.

Entretanto, o ajuste necessário para o sistema financeiro devido ao fim

dos ganhos inflacionários não foi sentido imediatamente, pois aumentaram as

receitas obtidas com operações de crédito, que compensaram em grande parte

as perdas de jloating.

Infelizmente, o sistema bancário demonstrou que não estava mais

aparelhado para fazer as análises de crédito de forma eficaz, o que levou a um

grande aumento da inadimplência no setor. Muitas instituições financeiras

ficaram em situação de insolvência e sofreram intervenção do Banco Central,

sendo liquidadas. Quando o problema surgiu numa grande instituição, o Banco

Econômico, que sofreu intervenção, a perspectiva de crise bancária começou

a surgir no horizonte.

Para enfrentar esta perspectiva, o Banco Central criou uma série de

S Ganho inflacionário

7



medidas, entre elas o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), que permitia a

incorporação de uma instituição em dificuldades por outra, com algumas

vantagens de cunho fiscal."

A escassez de capitais internos necessários a fazer frente a este desafio

levou o governo a utilizar-se de uma brecha na legislação, permitindo a

participação ou o aumento do percentual de participação de pessoas fisicas ou

jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior, no capital das instituições

financeiras nacionais".

1.3.2. Características do Processo de Reestruturação

Atualmente, a forma de reorganização mais comum para os bancos de

varejo de grande porte que está ocorrendo é a incorporação do banco que

apresenta problemas por outro banco, também pertencente ao segmento de

varejo".

omotivo que parece orientar essas aquisições é a expansão da base de

clientes, ou seja, um aumento na escala de operação. Entretanto, tal

alavancagem se faz com a incorporação de outra estrutura, composta de ativos

6 Além disso, o que se convencionou a chamar como parte "podre" do banco,
que inclui os ativos de difícil recuperação eram incorporados pelo Banco Central.

7 Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda n. 311, de 24/08/95

8 Há casos em que a aquisição de um banco por outro não significa
necessariamente uma fusão, como é o caso do BFB e do Itaú. O Itaú comprou o BFB
mas os bancos continuam a operar separadamente, com sua própria base de clientes e
formas de atuação distintas.
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como rede de agências, sistemas de informática, corpo de funcionários, etc.

A estrutura já existente permite o pronto atendimento aos clientes recém

incorporados, fazendo com que o problema de clientes que abandonam o

relacionamento com o novo banco seja minimizado, dado que as condições de

operação não sofrem grandes mudanças a princípio. Por outro lado, configura-

se como um desafio para o novo banco que se forma reconstruir-se a partir de

formas de atuação, pessoal e culturas distintas e ao mesmo tempo conseguir

manter sua base expandida de clientes.

Este problema tem sido significativo no nosso país nas fusões recentes

com bancos estrangeiros e, chegaram a sinalizar para alguns analistas de

mercado num determinado momento que os bancos estrangeiros não

continuariam a entrar no mercado nacional no segmento do varejo,

concentrado-se os ingressos no segmento de bancos de investimento".

É importante ressaltar que o mercado bancário brasileiro ainda é muito

fechado e o ingresso de um banco estrangeiro no mercado nacional só se faz

mediante autorização do Presidente da República e nos casos em que o

governo julgar que este ingresso é de alguma forma vantajoso para o país. 10

Característica importante da legislação é que o Brasil também tomou-se

signatário do Acordo da Basiléia. São as suas regras, definidas na forma da

Resolução 2099 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 17 de agosto de

9 Artigo de Luís Nassif de 11/12/97 chamava a atenção para as dificuldades que
o HSBC Barnerindus estava enfrentando devido a postura "algo imperial" dos
executivos do HSBC, aliado à " ... falta de familiaridade com hábitos e com a própria
língua nacional." O articulista ressalta, entretanto, que este é o quadro atual, podendo
ser alterado no médio prazo.

10 Comunicado da Diretoria do Banco CentraI do Brasil, de 09/09/97.
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1994, que definem os níveis de capital mínimo para operar no país e,

conseqüentemente, o ambiente competitivo básico que norteará a competição

no território nacional.

Além disso, a Resolução 2099, ao entrar em vigor, impôs níveis de

capital e patrimônio líquido às instituições já existentes que fez com que

muitas delas tivessem que ser capitalizadas ou sair do mercado, fazendo o

processo de redimensionamento do setor financeiro iniciar antes mesmo do

esperado fim dos ganhos inflacionários.
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2. CAPÍTULO I - MERCADOS BANCÁRIOS INTERNACIONAIS

2.1. Internacionalização do mercado bancário

2.1.1 Breve Histórico

Uma importante conclusão do trabalho de BREALEY e KAPLANIS (1996),

sobre os determinantes da presença bancária internacional, principalmente porque

diverge de quase toda a argumentação que desenvolveremos posteriormente, é

que os custos de entrada e saída da atividade bancária no exterior eram

aparentemente baixos, ou seja, o mercado bancário nacional era relativamente

contestável', o que explicaria as rápidas mudanças que ocorreram no panorama

do setor.

Os autores apresentam as principais teorias sobre esse movimento de

internacionalização ocorrido no mercado bancário e apontam a existência de

vantagens comparativas como fator impulsionador deste movimento.

Tais vantagens são: a expansão para o exterior está associada à expansão das

firmas para as quais o banco presta serviços; existe uma especialização por

produto que tem na expansão geográfica o mercado necessário para sua

viabilidade ou existem diferenças nas legislações ou nível de impostos entre os

países do globo que podem proporcionar maiores lucros.

Resultados obtidos pelos autores para o período que vai da década de 60 até

o início da nossa década sobre o número de filiais bancárias no exterior, de uma

1 Mercado no qual a competição potencial disciplina as firmas estabelecidas dados
que estas são vulneráveis a golpes e novas entradas.
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amostra bastante extensa de países, apontaram para uma relação significativa

entre o padrão da ocupação bancária', o comércio e o investimento direto entre

os diversos países envolvidos neste movimento. Isto indica, portanto, que o

comércio internacional foi um fator preponderante nesta expansão.

A amostra também apresentou localidades cujo número de filiais bancárias

não pôde ser explicado somente pela existência do fluxo de comércio

internacional. Há localidades cujo número de filiais bancárias é maior que o

esperado, o que pode ser explicado por sua legislação bastante liberal, a qual

favorece as transações financeiras. São os locais conhecidos como centros

financeiros. Reino Unido, Singapura e Indonésia foram os locais da amostra

estudada pelos autores que tinham essas características.

Por outro lado, há localidades que têm o número de bancos estrangeiros

menor que o esperado. Turquia, Índia e Brasil, por exemplo, são exemplos deste

fato que se explicam por sua legislação discriminar os bancos estrangeiros.

Por sua vez, países como a Holanda tem um número de filiais de bancos

estrangeiros abaixo do que seria esperado considerando o tamanho de sua

economia e o seu volume de comércio internacional. Isto talvez ocorra porque os

bancos locais têm posições bastante sólidas.

Trabalhos na linha de HONDROYIANNIS e PAPAPETROU (1996) tendem

a amparar a idéia de que o comércio internacional é o fator preponderante da

expansão bancária internacional. Os autores fizeram um estudo que relaciona o

2 PgfIPm gf mmMf1Il'gm#gf1: rvtV"':~t' • qYAntidtnit'dt' f.lliBi~gy ~Yb~idimg.~
bancárias de origem internacional existentes no país.
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número de filiais de bancos estrangeiros na Grécia à características dos países dos

quais os mesmos se originam e das relações comerciais entre estes países e a

Grécia. Seus resultados foram bastante satisfatórios do ponto de vista estatístico,

e também das principais teorias sobre bancos multinacionais.

Tais resultados apontaram que o principal motivo para a expansão para o

exterior de um banco é o de seguir os seus clientes para servi-los com vistas às

suas necessidades de comércio exterior. Outro resultado foi que o tamanho do

setor bancário de um dado país e a distância deste país até a Grécia também são

fatores que influenciam positivamente esta presença.

O mercado norte-americano também caracteriza-se por uma forte presença

internacional, o que gerou vários estudos sobre as características e as implicações

que este movimento de internacionalização traz para o país.
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2.1.2. Considerações sobre Características dos Bancos Multinacionais

MAHAJAN, RANGAN e ZARDKOOHI (1996) falam sobre as principais

teorias encontradas na literatura a respeito dos bancos multinacionais.

A teoria da organização industrial afirma que os diferentes tipos de recursos

empresariais como a tecnologia de gerenciamento, o conhecimento organizacional

e de marketing e o mercado potencial formado pelos clientes do país de origem

do banco são os fatores que explicam o padrão de crescimento dos bancos no

exterior.

A teoria da produção internacional afirma que a multinacionalização de um

banco está condicionada às suas vantagens de posse, de localização e de

internacionalização. Os autores também afirmam que as vantagens de custo

relacionadas à existência de eficiência operacional e complementaridades na

produção, resultantes da expansão para o exterior, estão implícitas na maioria das

teorias sobre os bancos multinacionais.

Estudando as diferenças entre os bancos domésticos e os bancos

multinacionais que atuam nos Estados Unidos, os autores chegaram a conclusão

de que os bancos multinacionais podem conseguir maiores economias de escala,

enfrentar menores deseconomias na produção conjunta e menores ineficiências

do que os bancos domésticos.

Outra conclusão do trabalho foi de que a criação de gigantes bancários

(tendência que está ocorrendo nos EUA desde 94) permite a exploração conjunta

de ganhos e eficiência de produção, de forma que os autores recomendavam que
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as alterações na legislação americana a respeito de filiais, fusões e aquisições e

grupos de produtos bancários que sejam permitidos trabalhar conjuntamente pelas

instituições levem em conta esses fatores.

Também preocupados com a presença dos bancos estrangeiros nos Estados

Unidos, DEYOUNG e NOLLE (1996) procuraram uma explicação para o grande

crescimento do market share detido pelos bancos estrangeiros dentro dos Estados

Unidos no fim dos anos 80 e início dos 90.

Os autores informam em seu artigo que o market share somado dos bancos

estrangeiros, que operavam nos Estados Unidos no mercado de empréstimos

industriais e comerciais, passou de 14 para 32% entre 1983 e 1993. Se

considerarmos também os empréstimos externos para os negócios americanos, o

market share elevou-se de 19 para 47% no mesmo periodo (DEYOUNG e

NOLLE, 1996,623).

Argumentam que esse processo apresentou caracteristicas peculiares. Isto

porque foi feito principalmente através da compra dos empréstimos em mercados

secundários ou da aquisição de bancos americanos pré-existentes, e não através

da criação de novos empréstimos.

A origem deste processo relaciona-se ao crescente comércio internacional

dos países de origem dos bancos e os Estados Unidos. As empresas existentes nos

países de origem destes bancos asseguraram uma demanda por serviços bancários

nos Estados Unidos, fazendo com que os mesmos acompanhassem seus clientes.

Contudo, quando os autores tentaram entender os mecanismos que levaram
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a este crescimento, observaram uma lucratividade mfnor dos bancos estrangeiros.

Após empreenderem estudos econométricos, concll' am que estes bancos tiveram

sua lucratividade diminuída por terem se utilizado muito de purchased funds'.

Talvez, por haver pressa por parte dos banc+ estrangeiros para conseguir

posicionamento de mercado, houve pouco desenvolvimento de relacionamentos

que permitissem obter uma base de depósitos banc10s necessária para aumentar

seu portfolio de empréstimos e alavancar seus negócios a um custo mais baixo,

o que os autores classificaram como sendo uma troca de lucratividade por

posicionamento no mercado.

'R 'd ' ' l .' 'altecursos consegui os Junto ao governo ou mterlLJancano, a um custo mais o.
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2.1.3. Considerações sobre Harmonização r Legislações

Um aspecto muito discutido deste processo é a influência da legislação. A

legislação de um país, em determinados casos, pode beneficiar as instituições

financeiras que estão instaladas dentro de suas fronteiras. Assim, a

internacionalização do banco pode assegurar-lhe condições de operações mais

vantajosas do que as que teria operando a partir + seu país, com um escritório

de representação em outro, por exemplo.

ALLEN e RAI (1996a), estudando a eficiência dos bancos internacionais que

atuavam em diversos países do globo, chegaram 1conclusão de que diferenças

na legislação causavam razoáveis ineficiências em ~elaçãOao gerenciamento dos

inputs (Ineficiências - X)4. I

Sua amostra de dados demonstrou que a 1ãO possibilidade de trabalho

conjunto de bancos de investimento e comerciais aumenta significativamente os

níveis de deseconomia de escala para os bancos ~des.

KAPSTEIN (1996: 13) relata as discussões ~obre alterações de legislação

nos Estados Unidos que se seguiram à crise da dívida externa dos países latino-

americanos. Tais alterações, com o objetivo de reJlamentar o sistema bancário,
I .

tornando-o mais seguro, foram duramente atacadas pelos bancos amencanos,

devido a esperada redução na crnnpetitividade dos ~ancos americanos em relação

4 Inputs são as entradas do processo produtivo, como matérias primas, mão-de-obra,
capital humano, etc. Quando há ineficiência num determinado tipo de processo devido à
combinação não ótimas dos inputs, chamamos este problema de ineficiência do tipo X. Por
exemplo, a não possibilidade de atuação conjunta de bancbs de investimento e bancos
comerciais pode levar a uma redundância na utilização do~ recursos.
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aos bancos estrangeiros a às instituições não financeiras.

VIVES (1991) também vê na regulação um problema onde há a introdução

potencial de novas ineficiências no mercado, ponderando, porém, que a sua

introdução não necessariamente leva a uma dimin~Iição do bem-estar.

O. autor enum~ra as principais funções e+rcidas pelos intenn~diáriOS

financeiros', advertmdo que as funções exercidas pe~osbancos que levam a falhas

de mercado relacionam-se à existência da transformlção de maturidade dos ativos

(fazer empréstimos) aliado aos passivos fixos (de1ósitoS).

Os contratos de depósito, ao não permitirem a perfeita diversificação do

risco dos ativos bancários, deixam os bancos vulneráveis a corridas. Uma corrida

bancária é custosa em termos de recursos reais já que seu processo de produção

é interrompido e os ativos são liquidados prema1arnente.

Além disso, há o perigo de falência do sistema, devido ao aspecto

"contagioso" das corridas bancárias, o que leva umk forte extemalidade negativa

ao setor real da economia. I

O autor argumenta que a minimização dt custos de transação, num

contexto de informações assimétricas sem atividade regulatória, pode levar a

S São as seguintes: transferência de riqueza; mecanismo de pagamentos;
monitoramento de empréstimos (pelo fato de existir relacionamento de longo prazo entre o
bancos e a empresa e do banco atuar junto a diversas empresas do mercado, o banco é o
que pode avaliar melhor os riscos envolvidos numa relaçãJ financeira com a empresa do que
um investidor individual; também pelas informações de qUf dispõe, o banco pode melhor
compor um conjunto diversificado de ativos onde a relação risco-retomo esteja otimizada; o
banco, ao fazer um empréstimo, pode criar ou aumentar o[prazo disponível para a
maturação de um investimento.
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soluções não ótimas. Isto porque a competição entre os agentes financeiros pode

introduzir complicações adicionais como o não s~rgimento de intermediação,

mesmo que os bancos tenham condições melhores de monitorar os empréstimos,
. d Iou o surgnnento e um tipo de intermediação que n,o aumenta o bem estar geral,

dado que a extrema competição entre bancos e emp,esários aumenta os custos de

incentivo associados a falência. I

. A regulamentação que pode ser feita para ctto~ar as falhas do mercado

pode ser de dOIStipos. Pode ser estrutural, como atraves da separação funcional

de instituições e da existência de barreiras de entrada, seguros de depósitos ou de

um emprestador de última instância. Pode também ser de conduta, o que inclui

regras de revelação de informações, regras de preços ou regulamentação de taxas.

Após definirmercado contestável,o autor ~a que o mercado dos bancos

de varejo não se caracteriza desta forma, pois a prrliferação de filiais, a criação

de redes de trabalho, a existência de custos de mudança para os consumidores e

a necessidade de estabelecer certa reputação n~ mercado funcionam como

barreiras de entrada.

Entretanto, com a liberalização das regras que viria com a Segunda Diretiva

Bancária, o autor defendia que o sistema de competição na Europa se comportaria

diferentemente, pois haveria a mudança de foco de conluio ou regulatory

capture" para competição.

Isto faria com que a forma de resposta dos bancos à competição

6 Utilização da legislação como forma de obter prirlégios.
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caracterizasse-se por uma onda de fusões, aquisições e acordo de participações

conjunta, porém num ambiente muito menos sUjeto a conluios.
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2.1.4. Supervisão Bancária e o Acordo da Briléia

Há outros problemas relacionados a diferenças nas legislações entre países

que têm os seus mercados bancários integrados, sendo que os principais

envolvem a questão da supervisão bancária em níJel internacional.

A . - d dos financei I.. , . blintegração os merca os ancerrosmternailOnmsgera vanos pro emas.

Por um lado, é muito dificil para as autoridades domésticas de um país controlar

as atividades internacionais das suas instituições financeiras. Quando surgem

problemas com uma filial bancária que atua em algum país que não o de sua

matriz, sempre se coloca a questão de quem é a ~esponsabilidade e o direito à

supervisão. Entretanto, nenhuma resposta satisfatória é encontrada.

Por outro lado, uma crise de Iiquidez ou proJlemas de insolvência de uma

instituição estrangeira podem trazer muitos proble1as a um mercado doméstico.

Por exemplo, é relatado que após a falência de três bancos internacionais em

1974' e do Banco Ambrosiano em 1982, pequenor bancos tiveram dificuldades

em obter empréstimos interbancários dentro do mjrcado bancário internacional.

(SPERO: 1982; PECCHIOLI: 1983 apud KAPSTEIN, 1991: 4).

KAPSTEIN afirma que problemas deste tipo Jvaram à formação do Comitê

para Regulamentação e Práticas de Supervisão Banr da Basiléia, em 1975: "11

appeared that foreign bank branches and subsidiàries were escaping adequate

supervision, and tt was this problem that the Jew committee was meant to

adress. ". (KAPSTEIN, 1991: 5) !

"Herstatt Bank da Alemanha, o FranklinNational Bank ofNew York e o British-
I

Israel Bank ofLondon.

21



As primeiras regras de supervisão de bancos internacionais surgiram no

documento TheConcordat,que estabeleceu que aslfiliaiS bancárias deveriam ser

fiscalizadas pelas autoridades dos seus países de rrigem e as subsidiárias pelas

dos países onde se estabelecessem, sendo que haveria complementaridade nestas

responsabilidades.

Seguiu-se a crise da dívida dos países latino-americanos na década de 80 e

outras falências de bancos internacionais. Após sucessivas discussões e acordos

internacionais, o Acordo da Basiléia foi assinado em 15 de julho de 1988 , com

o título Internacional Convergence of capital Measurement and Capital

Standards, pelos bancos centrais dos países do J-I0, para entrar em vigor no

final de 1992. 1
O Acordo caracteriza-se por adequar o ní Iel de capital e o patrimônio

líquido das instituições financeiras aos ativos e aos riscos de crédito inerentes a

cada ativo possuídos pelas mesmas. Além disso, o acordo tenta incorporar em

seus cálculos o risco contido nas atividades co ecidas por off-balance-sheet".

São classificados os tipos de ativos e é estab1elecida uma faixa de variação

para o risco dos mesmos, que posteriormente 1eve ser fixada por cada país

signatário ou que aderir ao Acordo. Ao conjunto de ativos que um banco deseja

possuir estará relacionada um determinado nível de patrimônio próprio. Quanto

maior for o risco ponderado para todos os ativos P~SSuídOS,maior terá que ser o

aporte de capital mínimo necessário para o fttcionamento da instituição

8 Atividades não informadas no balanço dos bancaiS mas que impactam o seu nível de
risco, tais como derivativos ou co-garantias.
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financeira.

ALLEN e RAI (1996b) fizeramum estudo soJre os níveis de capital próprio

dos bancos antes e depois do Acordo da Basiléia.

Seu estudo preocupa-se com o fato de que a rrgulação do nível de capital é

somente uma das formas que caracteriza a inte enção do governo no setor

bancário.

Vários estudos levantados pelos autores obseraram que os bancos tendiam

a manter níveis de capital mais alto do que o exigido pela legislação.

GOLDBERG e RAI (1994), citados por ALLEN e IRA!(1996b), concluíram que

os níveis de capital detidos pelos bancos nos VárirS países que estes estudaram

eram maiores do que a legislação anterior ou iatual (Acordo da Basiléia)

obrigava. A princípio, tal atitude não é razoável.pois o custo do capital próprio

é consideravelmente maior do que o de depósitos tu dívidas.

Contudo, vários estudos levantados pelos I utores apontaram para uma

relação positiva entre níveis de capital e valores charter' dos bancos.

Os autores argumentam que este tipo de com~ortamento está relacionado a

fatores específicos de cada país: a existência de trças de mercado que tendem

a aumentar o valor charter dos bancos e a existencia de políticas regulatórias

protecionistas que agem em sentido inverso, na forma de moral hazard.

A atuação das forças de mercado se dá da sebrnte forma: se um banco vai

9 Valor da licença de operação do banco ou valor ~e mercado do banco, incluindo
ativos tangíveis e intangíveis (goodwill) I
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a falência, seus acionistas perdem o valor charter de suas ações. Logo, quanto

maiores forem as expectativas de retornos futuros do banco, maior o valor

presente do banco e conseqüentemente, maior a quantidade de capital que será

investido no banco como um "colchão" de proteção para diminuir as

probabilidades de fechamento da firma.

o mecanismo relacionado às garantias do governo - proteção do seguro de

depósito, existência do too-big-to-fait", existência de emprestador de última

instância - age no sentido inverso. A atuação do governo reduz a avaliação do

risco de falência por parte dos acionistas e conseqüentemente, o "colchão"de

proteção tende a ser menor do que seria sem a existência de mecanismos

regulatórios.

Os estudos econométricos efetuados pelos autores confirmaram a presença

destes fatores. Outra conclusão do trabalho refere-se aos fatores específicos de

cada país que agem sobre o nível do capital mínimo utilizado pelos bancos,

medidos após o acordo da Basiléia.

Se antes da assinatura do acordo os fatores específicos eram significantes em

muitos países, após sua assinatura deixaram de sê-lo para toda a amostra

(principais países europeus, EUA, Canadá e Japão), demonstrando que a acordo

está funcionando para nivelar, pelo menos um pouco, o mercado bancário

internacional.

Há várias críticas ao enfoque dado para a avaliação do risco bancário

10 Grande demais para falir, ou seja, o governo evita a falência dos bancos grandes
para evitar uma crise que contamine todo o mercado.
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estabelecido pelo Acordo da Basiléia. Algumas centram-se na desconsideração

do risco embutido nas taxas de juros cobradas nos empréstimos, que funcionam

como um subsídio governamental, já que os bancos substituem o risco de crédito

pelo risco das taxas de juros.

ALLEN, JAGTIANI e LANDSKRONER (1996), estudando os bancos

norte-americanos, relataram que na maioria dos grandes bancos (82%) não parece

haver exploração deste subsídio. Contudo, nos bancos em que há níveis

excessivos de risco de taxa de juros, foram encontradas evidências de que a

substituição de risco de crédito por risco de juros vem ocorrendo.

Os autores afirmam que estes bancos subsidiados tendem a ser menores,

atuam pouco nas atividades off-balance-sheet, têm menor risco de crédito, maior

duration gap", maior proporção de capital de alto risco e menor proporção de

capital por ativos.

REGO (1995) levanta outras críticas que são feitas ao Acordo. São elas: a

de induzir as instituições financeiras a comprar títulos públicos; diminuir ou

prejudicar a liberação de empréstimos (intermediação financeira, uma das funções

que justificam a existência do sistema financeiro) ao priorizar a realocação de

recursos; permitir vantagens competitivas artificiais para países que adotem

critérios de risco de crédito mais liberais, dentre os critérios admissíveis.

As regras do acordo da Basiléia são atualmente válidas na União Européia,

onde, apesar de algumas diferenças nos critérios de classificação de ativos e seus

11 Duração ponderada dos ativos menos duração ponderada dos passivos dividido
pelo total de ativos.
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riscos, o acordo funcionou como um critério mínimo de homogeneização que

permitiu a integração dos mercados bancários, sem a existência de diferenciais

elevados no conjunto das regras que regem a competição.

Quanto a supervisão propriamente dita, GREEN (1995) defende, para a

União Européia, a existência de um órgão supranacional, talvez o próprio

European Central Bank, responsável pela fiscalização dos bancos que tiverem

características de pau-europeus".

Apesar de reconhecer que muita intervenção pode prejudicar o ambiente

competitivo levando a perda de eficiência, a possibilidade de risco sistêmico - a

falência de um banco contaminando outros e gerando um colapso financeiro

generalizado com pesadas implicações macroeconômicas - justifica a adoção de

alguma intervenção.

Outra aspecto desta questão levantada pelo autor é que a internacionalização

bancária provavelmente aumenta a disparidade entre as informações detidas pelo

banco e pelos seus clientes a respeito de sua solvência, o que mais uma vez leva

à conclusão de que um regulador central é requerido no caso da União Européia.

12 Bancos que atuam em toda a União Européia e não só no seu país de origem.
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2.2. Processos recentes de abertura do mercado bancário

2.2.l. União Européia"

Fatores como a globalização e criação de nova regulamentação por ocasião

da formação da União Européia atingiram fortemente os bancos da Europa.

As estratégias adotadas pelos bancos europeus foram, principalmente, uma

maior diversificação das fontes de recursos, um redirecionamento para as

garantias bancárias e uma maior ênfase na eficiência de custos. Pode-se dizer que

o objetivo destas estratégias era o deslocamento da produção bancária para uma

fronteira mais eficiente dentro dos novos paradigmas competitivos.

A implementação da Segunda Diretiva Bancária, o Acordo da Basiléia e a

Diretiva dos Serviços de Investimento foram medidas tomadas para nivelar o

campo de atuação e aumentar o competição bancária. A liberdade de acordos e

serviços através da fronteira tomou os mercados oligopolísticos da União

Européia mais contestáveis e tem levado a margens de juros mais estreitas. A

mudança de regulatory capture e conluio para maior competição levou os bancos

a desenvolver estratégias para continuarem competitivos (VIVES, 1991).

A Segunda Diretiva Bancária faz parte do conjunto de medidas tomadas pelo

Parlamento Europeu com. o objetivo de integrar os mercados financeiros dos

países que integram a União Européia. Esta legislação dá o direito de bancos

licenciados em um país da Comunidade Européia a operar em todos os outros

13 Utilizaremos ao longo do texto os termos Europa, Comunidade Européia e União
Européia. Apesar dos termos não serem equivalentes, preferimos manter a forma utilizada
pelos autores discutidos, principalmente por uma questão de consistência temporal.
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países membros da Comunidade Européia, evitando a necessidade de obter uma

licença das autoridades reguladoras destes países.

As subsidiárias de bancos de instituições financeiras originárias de países

que não são membros da Comunidade Européia que operam na Comunidade

Européia devem cumprir a Segunda Diretiva Bancária para que lhes seja

concedida uma Licença Bancária Única.

É concedido às instituições originárias de países não membros da

Comunidade Européia que desejam estabelecer uma subsidiária dentro da mesma

este direito, desde que sejam concedidos direitos equivalentes às instituições

bancárias dos países membros da Comunidade Européia.

o efeito esperado de aumento da competição e simultâneo decréscimo das

taxas de juros cobradas a ser obtido no longo prazo é sustentado pelo fato de que,

enquanto partes do mercado europeu estão obviamente saturados, com grande

competição e pequenas margens preço/custo, em outras há apenas competição

moderada, ineficiência de custos e um considerável potencial de entrada

(RUTHENBERG e ELIAS:1996, 233). Desta forma, a homogeneização do

mercado bancário europeu ainda está longe de ser alcançada.

Durante o período que vai do anúncio da Segunda Diretiva Bancária até sua

implementação, o ritmo dos takeovers nos bancos da Comunidade Européia

acelerou-se substancialmente. Isto pode ser caracterizado como movimentações

internas defensivas no setor bancário do país que visam assegurar posicionamento

de mercado para impedir entrada estrangeira. Este fenômeno é geralmente

descrito como o efeito 1992.
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Há duas principais correntes que debatem os resultados desta reestruturação

bancária na Europa: a primeira defende que a redução da sobrecapacidade na

atividade bancária ocorre com a expulsão dos bancos que funcionam de forma

não eficiente.

A segunda alega que a motivação para as fusões pode ser outra, que é a dos

administradores do banco desejarem aumentar o tamanho da empresa sob seu

controle para adquirir mais prestígio e salário. Tal comportamento, bastante

arriscado, pode levar a uma maior ineficiência de custos e é socialmente

indesejável.

Alguns pesquisadores chegam a afirmar que as fusões aumentarão o poder

de mercado das instituições bancárias de forma que os consumidores e os

pequenos negociantes podem acabar pagando preços mais altos por empréstimos

e serviços bancários.

GOLDBERG e RAI (1996), em seu artigo onde estudam a relação entre a

estrutura e a performance dos bancos europeus, estão preocupados com as

características de concentração bancária que o mercado europeu poderia vir a

apresentar .

Como há a possibilidade da indústria bancária européia ser dominada por

poucos bancos supranacionais, os autores argumentam que a natureza da relação

entre a estrutura e a performance dos bancos no mercado europeu deveria ser

descoberta para que a Comunidade Européia e seus governos determinassem se

fortalecem ou enfraquecem as leis antitruste existentes.
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Há duas principais hipótese sobre a natureza causal desta relação: a

tradicional estrutura-performance e a eficiência-estrutura.

A primeira assume que os bancos são capazes de extrair rendas

monopolísticas em mercados concentrados por sua habilidade de oferecer

menores taxas de depósito e maiores taxas de empréstimos, é derivada do modelo

de comportamento monopolístico e portanto implica que acordos baseados em

conluio são menos custosos para serem mantidos em mercados concentrados.

A segunda hipótese estabelece que as firmas eficientes aumentam seu

tamanho e market share devido à sua habilidade de gerar lucros maiores, o que

normalmente leva a maior concentração de mercado. A relação positiva entre

lucros e concentração se explica por menores custos conseguidos seja através de

melhor gerenciamento ou processo de produção.

Obviamente, se a relação causal que domina na União Européia é estrutura-

performance, então os legisladores devem ser mais cautelosos em aprovar fusões

através das fronteiras, principalmente entre grandes bancos. Se a outra hipótese

prevalece, não são necessárias medidas antitruste.

Os resultados obtidos, entretanto, foram pouco conclusivos, e só suportaram

a hipótese de que os bancos localizados em mercados pouco concentrados e que

trabalham com gerenciamento ou processo de produção superior operam a custos

mais baixos e alcançam conseqüentemente maiores lucros.

Os estudos de RUTHENBERG e ELIAS (1996) foram na mesma direção.

Eles demonstraram que, estudando as mudanças potenciais nas margens de
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preço/custo, a estrutura do mercado tem efeito positivo nas margens de juros

somente em mercados bancários com concentração e barreiras à entrada

relativamente baixas.

ALTUNBAS e MOL YNEUX (1996), estudando a estrutura de custos de

quatro sistemas bancários da União Européia (Alemanha, França, Espanha e

Itália), concluíram que somente na Itália havia evidências de economias de escala

constante ou deseconomias. Nos demais países foi observada a presença de

economias de escala para todos os tamanhos de produto.

Tal resultado levou os autores a sugerirem que o programa do mercado

bancário europeu unificado será capaz de gerar ganhos econômicos significativos,

com a tendência da formação de grandes bancos europeus se consolidando.

VENNET (1996) fez a primeira análise sobre a performance, em termos de

eficiência e lucratividade, das instituições de crédito da Comunidade Européia

após a onda de aquisições e fusões no período 1988-1993. Para isso, estudou os

takeovers bancários que ocorreram no período estudado.

o autor pesquisou os ganhos (ou perdas) dos acionistas dos bancos

comprador e adquirido no período ao redor do anúncio do takeover, para ver se

este processo levou (ou não) à criação de riqueza e os tipos de fusão que ocorriam

em cada takeover.

o tipo de fusão que ocorre pode dizer muito sobre suas motivações. Só

quando há efetiva integração das instituições que estão sendo fundidas é que pode

haver economias de escala e escopo.
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Por outro lado, se a motivação de uma fusão for apenas administrativa, sem

haver grande preocupação com a performance, a aquisição de maioria do capital

votante é suficiente. Desta forma, quando não há fusão completa, pode-se assumir

que há menos chances de melhorar a performance, pois pode haver melhora

gerencial mas há dificuldades para economias de escala substanciais.

Há duas principais hipóteses para explicar os takeovers bancários: as que

envolvem maximização do valor do banco e as que não pressupõe esta hipótese.

As hipóteses de maximização do valor do banco são: o disputa pelo controle do

banco, a obtenção de sinergia operacional e o aumento do poder de mercado.

A disputa pelo controle do banco faz com que os takeovers sejam uma

resposta aos mecanismos de monitoramento interno, funcionando como

ferramenta disciplinadora para alinhar os interesses dos gerentes e acionários.

Entretanto, o autor argumenta que há um certo número de fatores que impede que

os takeovers entre bancos da Comunidade Européia consigam o nível ótimo de

eficiência teórica.

Os takeovers hostis ocorrem menos na Europa Continental do que no Reino

Unido e nos Estados Unidos, devido a diferenças institucionais, tais como poucos

mercados de capitais líquidos e legislação mais restritiva em relação a essa

manobra. Além disso, as aquisições feitas por banco no exterior são proibidas

para bancos incorporados como cooperativas ou para instituições governamentais,

que são bastante comuns na Comunidade Européia.

Além disso, as ações dos bancos privados estão concentradas nas mãos de

poucos blocos acionários e só uma pequena minoria dos bancos tem ações
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listadas em bolsas de valores.

Outro fator que explica o pouco uso dos takeovers bancários é que em vários

países da Comunidade Européia, a técnica da holding company permite controle

efetivo com uma relativa pequena minoria de ações.

A segunda hipótese que envolve maximização do valor do banco é a de

obtenção de sinergia operacional via fusões. Apesar de nos Estados Unidos terem

sido encontradas economias de escala só para pequenos níveis de produto, na

Comunidade Européia os bancos podem atuar em áreas mais variadas, o que pode

levar a mudanças significativas na estrutura dos custos quando há alteração na

escala e no escopo das operações bancárias.

Entretanto, há outras fontes de ineficiência não relacionadas à escala de

operação como as ineficiências- X ou operacionais, que talvez ocorram devido a

existência de regulatory capture e baixo grau de competição. O autor afirma

ainda que, dentro deste contexto, os bancos ineficientes são os primeiros

candidatos a takeovers, o que poderia levar a uma melhora deliberada na

eficiência através da ação gerencial.

A teoria sobre poder de mercado explica que os bancos fortalecem sua

posição competitiva no seu mercado interno através da consolidação.

Os mercados bancários na Comunidade Européia caracterizam-se como

sistemas de oligopólios nacionais. Um takeover horizontal no qual participe uma

das grandes instituições pode aumentar substancialmente o poder de mercado do
banco e, se o mercado não for contestável, permitir o obtenção de lucros quase
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monopolistas (VENNET: 1994a,b apud VENNET 1996).

As teorias que não pressupõe a maximização de valor da instituição afirmam

que os takeovers são manifestação de conflito de interesses entre administradores

e acionistas.

A idéia é que os administradores são guiados por suas preferências privadas.

Desta forma, as motivações por trás das grandes aquisições seriam a de aumentar

rapidamente os totais do balanço e assegurar a atenção da mídia quando os

rankings fossem publicados, já que os administradores se interessam em obter

vantagens não pecuniárias como poder e prestígio, as quais são percebidas como

intimamente ligadas ao tamanho da firma.

o autor afirma que os efeitos negativos que ocorrem, antes do anúncio de

um takeover, com a riqueza dos acionistas dos bancos que competirão entre si,

são consistentes com esta explicação.

Como conseqüência, o autor alerta para o perigo das restrições aos takeovers

bancários levarem os administradores de bancos a perseguir estratégias orientadas

para o crescimento, com as mesmas motivações.

A explicação too-big-to-fail pode também motivar os administradores,

apesar de não necessariamente ser uma teoria que não envolva a maximização de

valor para os acionistas.

VENNET (1996) chegou às seguintes conclusões:

N as aquisições de maioria acionária dentro do mercado interno não há
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melhora da eficiência, mesmo quando envolviam a totalidade do capital votante.

Logo, as hipótese de sinergia como motivação pôde ser descartada. Os motivos

mais prováveis para tais fusões seriam portanto os administrativos, relacionados

ao aumento do tamanho do banco e os relacionados a um crescimento desejado

do poder de mercado.

Os resultados também demonstraram que fusões entre bancos domésticos

de igual tamanho aumentaram significativamente a performance dos bancos

fundidos, após um período inicial de adaptações, pois parece oferecer amplas

oportunidades de explorar sinergias e eliminar redundâncias. A obtenção de

economias de escala, gerenciais e operacionais deve ser a motivação destas

fusões, que aparentemente não tiveram grandes dificuldades associadas às

diferentes culturas das organizações.

Uma maior eficiência de custos também foi encontrada em aquisições feitas

a partir do exterior, onde não ocorre uma combinação das instituições. Acredita-

se que a melhora de eficiência seja conseguida via transmissão de tecnologia e

gerenciamento superior, o que normalmente é feito com troca dos administradores

nas principais gerências.

As variáveis de risco e retomo indicam que aquisições externas são

freqüentemente acompanhadas por políticas de empréstimo e obtenção de fundos

mais arriscadas. Como resultado, o aumento de eficiência não resulta em maiores

lucros, pelo menos no curto prazo. A aquisição de uma posição em mercados

bancários externos onde há oportunidades de crescimento deve ser, portanto, a

principal motivação para tais tipos de aquisições.
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Outra conclusão do autor é que a Segunda Diretiva Bancária tomou o

mercado europeu mais contestável.
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2.2.2. A desregulamentação do sistema bancário norte-americano

Em 25 de julho de 1994, o Senado e as comissões sobre bancos da Câmara

norte americana chegaram à versão final do Riegle-Neal Interstate Banking and

Branching Efficiency Act of 1994.

A legislação permite que as holdings do país adquiram filiais além das

fronteiras de cada estado em todos os estados após um ano de vigência e total

liberdade em relação a filiais em outros estados que não o da sede do banco a

partir de junho de 1997, sendo que os estados da Federação norte-americana

podem optar por não aderir à legislação até esta data.

Parecia já haver um consenso entre os norte-americanos de que a medida

acarretaria uma onda de aquisições e fusões entre as instituições financeiras dos

Estados Unidos, gerando uma maior concentração no mercado bancário.

Tal concentração levará a maior poder de mercado por parte dos grandes

bancos, que devem conseguir aumentar seus lucros. Além disso, é esperada uma

grande redução de custo relacionada a escalas de operação maiores e eliminação

de redundâncias.

Os resultados de tal medida são objeto de confronto nos Estados Unidos. Os

defensores da mesma argumentam que sua implantação acarretará diminuição de

custos operacionais, com muitos escritórios independentes de grandes

organizações sendo convertidos em filiais. Também argumentam que haverá uma

melhora geral de eficiência, pois as firmas menos eficientes acabarão sendo

expulsas de um mercado mais competitivo.
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A preocupação dos oponentes a medida está ligada à concentração no

mercado de instituições de depósito. Isto porque, com a formação de mega-

bancos, que certamente conseguirão maiores economias de escala e portanto

menores custos em várias atividades, haverá um acirramento da competição que

poderá afetar a sobrevivência das pequenas instituições.

No quadro I, abaixo, pode-se verificar que entre as dez maiores instituições

fmanceiras do mundo em 1996 estão dois mega-bancos resultantes de fusões

ocorridas no ano passado e três dos mega-bancos norte-americanos.

QUADRO I - Maiores instituições financeiras do mundo

Patrimônio
Ran Ran

País
Líquido

king 96 king 95 Banco
(US$

milhões)
1 1 HSBC Holdings Reino 29.396

Unido
2 2& Bank of Tokio- Japão 28.389

20 Mitsubishi
3 10 Group Crédit Agrícole França 22.846

&114
4 9 Chase Manhattan Estados 20.994

Unidos
5 12 Citicorp Estados 20.722

Unidos
6 11 BankAmerica Estados 20.713

Unidos
7 3 Dai-ichi Kanzvo Bank . Japão 19.480

8 6 Sumitomo Bank Japão 18.594
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Patrimônio
Ran Ran

Banco País
Líquido

king 96 king 95 (US$
milhões)

9 4 SanwaBank Japão 17.665
10 8 Union Bank Of Suíça 16.341

Switzerland
Fonte: Elaboração própna a partir de quadro da publicação Euromoney Jun.97

Outra crítica sempre presente é de que os bancos formados não serão tão

sensíveis a problemas específicos ocorridos ao nível da comunidade local, como

ocorria anteriormente com os bancos localizados regionalmente.

Segundo KANE (1996), o Riegle-Neallnterstate Banking and Branching

EjJiciency Act of 1994 distingue quatro maneiras dos bancos funcionarem inter

estadualmente:.

1. Aquisição de bancos além das fronteiras do estado, dependente de

autorização final do Federal Reserve Board;

2. Operações de agências por bancos locais para bancos de fora do estado

que tenham as filiais;

3. Transformação de subsidiárias bancárias de uma holding bancária que

atuasse em mais de um estado em filiais de um banco líder;

4. Criação de filiais num novo estado.

KANE (1996) fez um importante trabalho onde investiga as causas da

proibição da expansão dos bancos para além das fronteiras do seu estado original
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ter vigorado por tanto tempo. Afirma que só com o Riegle-Neal lnterstate

Banking and Branching Efficiency Act of 1994 as leis federais começaram a

adaptar-se à nova realidade em termos da geografia e expansão da linha de

produto dos bancos.

A autor argumenta que esta legislação foi mantida por tanto tempo para

manter privilégios existentes. Isto porque uma legislação muito excludente

permite a utilização de escapatórias por onde algumas instituições obtém

tratamentos especiais, utilizando o recurso dos lobbies. O fato das mudanças nas

leis serem mais transparentes faz com que seja mais dificil obter o seu

relaxamento através de regulação posterior do que nos regulamentos.

Para o autor, só há mudanças na lei quando o eleitor deixa de acreditar nos

propósitos sociais alegados no estatuto e/ou o custo da atividade lobista fica

acima daquilo que os oponentes da legislação se dispõe a pagar para alterá-la.

O principal fator que deve ter levado os legisladores a finalmente alterar a

legislação deve ter sido a grande quantidade de falências em instituições Savings

&Loans" e em bancos, ocorridas nas décadas de 70 e 80, as quais mostraram o

perigo do confinamento geográfico de instituições financeiras. Pouca

diversificação geográfica aumenta o risco, especialmente numa época em que a

tecnologia financeira avançada está fundindo mercados financeiros dentro e fora

dos países.

14 Instituições financeiras de depósito, habilitadas estadual ou federalmente, que
mantém a maior parte de seus ativos na forma de hipotecas e obtém seus depósitos dos
consumidores. (Dictionary ofBanking Terms)
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Até 1994, a lei federal definia uma filial como qualquer escritório de um

banco que recebesse depósitos, pagasse cheques e/ou fizesse empréstimos. As

principais restrições das leis anti-filiais eram contratuais, o que permitia aos

bancos separados legalmente trabalharem na prática como uma rede de

escritórios, conhecidas como cadeias. Bancos individuais pertencendo a cadeias

nunca foram proibidos pelas leis federais.

Apesar de cada banco pertencente a uma cadeia ter de ser capitalizado

separadamente e necessitar ter a sua própria diretoria, uma gerência era capaz de

integrar estruturas de produção e decisão através de suas subsidiárias para imitar

o fluxo de controle que caracteriza uma rede de filiais.

FRASER et alli (1997) tentaram encontrar evidências sobre quais seriam os

efeitos do Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994

na economia norte-americana estimando os efeitos-riqueza derivados do anúncio,

em 23 de dezembro de 1991, feito pelo Office of Thrift Supervtsion" sobre a

permissão para que as Savings & Loans pudessem abrir filiais por todo o país.

Seus resultados - utilizando amostra composta de 38 instituições Savings &

Loans e 88 bancos - apontaram para uma aceleração da tendência de

consolidação do mercado sem, entretanto, prejuízo às pequenas instituições, pois

houve efeito riqueza significativo para as grandes instituições após o anúncio das

medidas.

15 Agência federal norte-americana estabelecida em 1989 e que examina e
supervisiona as Savings & Loans Associations e os bancos de poupança federais.
(Dictionary ofBanking Terms)
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Para as pequenas instituições, o resultado observado foi insignificantemente

positivo ou neutro. Desta forma, os autores acreditam que muitas das pequenas

instituições poderão sobreviver devido a existência de demanda por serviços

personalizados pelos clientes ao nível da comunidade e que as grandes

instituições experimentarão lucros maiores e mais estáveis devido ao seu maior

poder de mercado.

Num artigo sobre o Riegle-Neal lnterstate Banking and Branching

Efficiency Act of 1994, HUGHES et alli (1996) discutem as vantagens da

expansão geográfica, sobre o enfoque risco -retorno. Afirmam que as vantagens

das filiais estão relacionadas à lucratividade de tal sistema de distribuição dos

serviços bancários.

A existência de filiais fora de área de concentração geográfica inicial pode

levar a uma redução no preço do controle do risco da liquidez porque permite ao

banco uma diversidade geográfica mais completa do seu conjunto de depósito, a

qual permite diminuir a volatilidade dos retornos no seu portfolio de empréstimos.

Sendo assim, a diversificação geográfica melhora o conjunto de oportunidades do

banco em relação a risco e retorno.

Os autores argumentam, entretanto, que se isso diminui o custo, em termos

de risco, de engajamento em atividades que geram lucros maiores, não

necessariamente há uma diminuição do risco assumido. Isto porque a taxa de

risco escolhida pelos bancos normalmente caracteriza-se como endógena, ou seja,

os bancos decidem a taxa de risco que pretendem tomar.

O comportamento esperado, portanto, envolve a assunção de mais
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investimentos mais arriscados e com retomo esperado maiores, tais como a

substituição dos títulos por empréstimos no portfolio do banco, o que faz com que

o resultado final seja uma maior lucratividade.

Na verdade, existem dois riscos associados à atividade bancária: um é o

risco de liquidez, associado à volatilidade dos depósitos e outro é o risco de

crédito, associado ao não pagamento dos empréstimos.

Quanto mais extensa - em termos geográficos - a rede de filiais, menor a

relativa volatilidade dos depósitos, e, conseqüentemente, menor o risco de

liquidez, o que permite uma maior razão empréstimo/ativos, maior lucro e maior

eficiência - medida em tennos de retomo por unidade de risco.

Da mesma forma, sena razoável que um aumento na diversificação

geográfica e conseqüentemente, no número de empréstimos, reduzisse o risco de

crédito do portfolio de empréstimos. Entretanto, a redução no risco de liquidez

leva à substituição de ativos de baixo risco (como os títulos do governo) por

ativos de maior risco, empréstimos, o que eleva o risco de crédito. Portanto, a

diversificação geográfica leva a um aumento dos riscos de crédito, ao reduzir o

risco de liquidez.
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2.2.3 Levantamento das questões sobre bancos internacionais na União

Européia e Estados Unidos

A grande vantagem que um país tem quando bancos estrangeiros ingressam

em seu mercado é o aumento da competição levando o sistema todo a operar num

nível mais eficiente. Isso só ocorre se os mercados são contestáveis.

A maior parte dos autores discutidos considera os mercados bancários em

geral pouco contestáveis, apesar de considerarem que as alterações na legislação

experimentada em ambas as regiões aumentaram o seu grau de competição.

A exceção a esta posição é dada por BREALEY e KAPLANIS (1996).

Entretanto, tal fato se justificaria se considerarmos que os autores trabalham com

um período de tempo mais longo em seus estudos (30 anos), mostrando que no

longo prazo a contestabilidade dos mercados é mais efetiva.

o principal fator que leva a expansão dos bancos para além de suas

fronteiras é a existência do comércio internacional (ou inter regiões, no caso dos

Estados Unidos). Entretanto, há outros fatores envolvidos.

A diversificação geográfica e, conseqüentemente, do risco bancário, é

evidentemente uma delas. Há dúvidas, porém, se esta diversificação leva a menor

risco (situação esperada) ou maior retomo (comportamento assumido pelos

bancos).

Outro fator da internacionalização são os chamados fatores específicos de

cada país. As diferenças existentes entre um país e outro garantem vantagens aos

bancos através de duas direções. Uma, mais direta, é a existência de custos

44



menores para a operação a partir do país. (impostos, taxas, custos de mão de obra,

possibilidade de atuação em diversos segmentos da atividade financeira para uma

mesma instituição, etc.)

A segunda relaciona-se ao direcionamento que o governo dá ao setor

financeiro do país e a existência de subsídios implícitos na legislação que regula

a atividade bancária. Assim, a existência de seguro-depósito ou a vigência do

conceito too-big-to-fail pode permitir uma maior alavancagem da instituição

financeira e, conseqüentemente, maior retomo.

A grande dificuldade esperada na internacionalização de um banco é o

diferencial cultural a ser enfrentado em um novo país. O problema se agrava se

está internacionalização é obtida via fusão ou aquisição com um banco existente

no país onde o banco internacional está ingressando.

VENNET (1996) observou em seus estudos que a internacionalização pode

levar a obtenção de aumento da eficiência de operação do banco adquirido pelo

banco internacional quando há apenas mudança de controle acionário, sem

ocorrer integração de fato. Isto porque, mesmo não ocorrendo a integração entre

as culturas dos bancos que passam pelo processo mas há alteração e,

conseqüentemente, evolução, na forma de gerenciamento e na tecnologia

utilizada.

Tem sido observado que os bancos que se internacionalizam normalmente

sacrificam sua lucratividade em troca de poder de mercado quando ingressam

num país. Isto porque, por não disporem de base de clientes e, conseqüentemente,

base de depósitos, que são recursos que não envolvem custo de captação, os
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bancos internacionais têm que se utilizar de recursos mais caros, como os obtidos

junto ao mercado interbancário.

Por outro lado, os bancos estrangeiros, devido à sua atuação nos mercados

financeiros internacionais, tem acesso a fundos que os bancos nacionais não tem,

além de ter maior facilidade para operacionalizar as transações financeiras com

o exterior, através de sua rede de filiais.

A principal forma de reorganização dos mercados ao novo ambiente

competitivo que se forma quando se inicia ou aumenta a internacionalização dos

seus mercados tem sido a de fusões e aquisições, levando a uma maior

concentração no setor bancário.

A fusão ou aquisição de um banco estrangeiro e um nacional permite a

alavancagem das operações do banco nacional à nível internacional ao mesmo

tempo em que dá condições ao banco estrangeiro de obter algum posicionamento

de mercado no país aonde esta ingressando. Quando a fusão ocorre entre dois

bancos nacionais, normalmente esta se caracteriza como de caráter preventivo e

visa obter tamanho e posicionamento de mercado para enfrentar o maior grau de

competição esperado com o ingresso dos bancos estrangeiros.

Uma questão onde ainda não se chegou a um consenso é se esta maior

concentração que está ocorrendo no setor bancário levará ao fim das pequenas

instituições. Os que defendem que isto não ocorrerá defendem que o tratamento

preferencial e a exploração de nichos de mercado serão os fatores determinantes

dessa sobrevivência.
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3. CAPÍTULO 11- O ATUAL MERCADO BANCÁRIO BRASILEIRO

3.1. Breve Histórico

3. I .1. Alterações da legislação do sistema financeiro nacional relacionadas aos

bancos estrangeiros

A legislação brasileira das últimas décadas em relação aos capitais

estrangeiros caracterizou-se como bastante restritiva. Tal tratamento também tem

sido aplicado aos bancos estrangeiros.

Antes e durante o início da década de 60, o sistema bancário brasileiro

caracterizava-se pela presença de " ...bancos comerciais e fontes de financiamento

de curto prazo baseados em depósitos à vista." Os bancos privados funcionavam

como emprestadores de dinheiro, sem funções ligadas ao desenvolvimento.

(BARKER, 1990: 135)

Nesta época', foi aprovada a Lei 4.131 de 3 de setembro de 1962, chamada

de Lei do Capital Estrangeiro, lei essa que foi motivo de deterioração do

relacionamento Brasil-Estados Unidos (ABREU, 1992: 202). Em relação aos

bancos estrangeiros, o artigo 50°, que vigora até hoje, estabelecia que:

"Aos bancos estrangeiros autorizados a funcionar no Brasil serão
aplicadas as mesmas vedações ou restrições equivalentes às que a
legislação vigorante nas praças em que tiverem sede suas matrizes
impõe aos bancos brasileiros que nelas desejam estabelecer-se.
(BRASIL, 1962)

1Governo João Goulart
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Os militares, quando tomaram o poder, realizaram uma ampla reestruturação

do setor financeiro, considerado essencial para a redução da inflação e retomada

do crescimento econômico.

A Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, conhecida por Lei do Sistema

Financeiro Nacional, tentou reorganizar o sistema financeiro através da

especialização das funções exercidas pelas instituições financeiras, conforme

BARKER (1990: 139): "A filosofia inicial por trás da reestruturação do setor

financeiro era promover instituições financeiras independentes voltadas para

mercados específicos."

Em seu artigo 4°, a Lei 4.595 apresentava a mesma restrição aos bancos

estrangeiros da Lei dos Capitais Estrangeiros, estabelecendo ainda que sua

aplicação competiria ao Conselho Monetário Nacional.(BRASIL, 1965)

Após as reformas do mercado financeiro na década de 60 e durante a década

de 70, " ...aumentou em termos absolutos a participação do setor bancário privado

doméstico no processo de prover os recursos necessários para o financiamento

do dia-a-dia." (BARKER, 1990: 136)

Durante os anos 80, o sistema bancário brasileiro cresceu muito e se

sofisticou. Entretanto, a sofisticação do sistema bancário não estava relacionada

a uma maior eficiência no cumprimento de suas funções, pelo contrário, era

resultante de um longo período inflacionário no qual os bancos obtiveram a maior

parte dos seus lucros viafloating. Desta forma, os bancos privados sofisticaram-

se para atuar na intermediação de títulos do governo no mercado aberto, sendo
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que na área de crédito trabalhavam basicamente com linhas para capital de giro

(curto prazo).

Outra tendência do setor bancário observada nas décadas de 70, 80 e 90 foi

a concentração bancária, pois a reforma do sistema financeiro, ao objetivar

produzir um setor bancário altamente especializado mas também eficiente, acabou

direcionando sua estrutura para a concentração bancária. Assim, segundo

BARKER (1990: 139), houve:

"um processo de homogeneização de instituições financeiras e uma
estrutura do tipo 'multibanco'(. ..), onde uma instituição lidera o grupo
e simplesmente oferece os outros serviços das suas instituições
independentes sob sua estrutura de guarda-chuva".

Segundo CAMPELLO e MORENO (1996: 215-216), tal processo foi

" ...vivamente estimulado pelo governo ...", através do estabelecimento de uma

série de restrições como alto valor de capital mínimo, imposição de limites em

relação ao número e localização de agências e direcionamento do crédito, além

das restrições à entrada de novas instituições no sistema financeiro.

Este processo caracterizou-se pela redução do número de casas-matrizes,

aliado a um processo de conglomeração. A relação agência! matrizes, ao

contrário, cresceu fortemente no mesmo período.

A Resolução 1.524, de 21 de setembro de 1988, do Conselho Monetário

Nacional, criou o banco múltiplo+e " ...serviu como instrumento legal de sanção

2 Organização de uma única instituição financeira com personalidade jurídica
própria operando diferentes carteiras de ativos: banco comercial, banco de investimento,
crédito imobiliário, financeira, distribuidora de títulos e valores mobiliários etc. (BANCO
CENTRAL DO BRASil.-, 1988)
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do governo para uma estrutura já a essa altura caracterizada por elevados níveis

de concentração horizontal e vertical." (CAMPELLO, MORENO, 1996: 216)

Quando houve esta alteração na legislação, foi proibido para as instituições

controladas por capital estrangeiro a constituição de mais de um banco múltiplo

por um mesmo conglomerado.

A entrada dos bancos estrangeiros no país continuou bastante dificultada

com a Constituição de 1988. Através do Artigo 52 das Disposições Transitórias -

que vale enquanto o Artigo 192 da Constituição, que trata da organização do

sistema financeiro, não for regulamentado em lei complementar - ficavam

proibidas:

I - instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras
domiciliadas no exterior;
n - o aumento do percentual de participação, no capital de instituições
financeiras com sede no país, de pessoas fisicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior.

A constituição abria uma pequena brecha ao permitir que fossem dadas

autorizações resultantes de acordos internacionais de reciprocidade ou de

interesse do governo brasileiro, pelo Presidente da República.

Esta parte da legislação dificultou mais ainda o processo de reorganização,

na forma de banco múltiplo, das instituições financeiras estrangeiras no país. Pelo

Decreto 97.593, de 28 de março de 1989, a reorganização das instituições

financeiras estrangeiras como instituição financeira única (banco múltiplo), foi
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limitada às atividades integrantes do objeto social da empresa autorizado até 4 de

outubro de 19883. (BRASil-, 1989)

Os executivos dos bancos internacionais não ficavam satisfeitos com a forma

pela qual a legislação brasileira tratava os bancos estrangeiros. John Reed,

presidente do Citibank, queixou-se ao jornal O Estado de São Paulo, em outubro

de 1993: "O nosso problema no Brasil são as restrições para abrir agências". Por

outro lado, na mesma entrevista, o presidente do Citibank afirmou que preferia

não ter que enfrentar outros bancos estrangeiros no Brasil. (SOTERO: 1993)

3 Data de promulgação da Constituição Federal.
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3.1.2. Acordo da Basiléia

Como resultado de compromisso assumido no âmbito do Mercosul em

janeiro de 1994, o Brasil aderiu ao Acordo da Basiléia através da Resolução

2099.

A Resolução 2.099, de 17 de agosto de 1994, do Conselho Monetário

Nacional, aumentou os critérios de exigência quanto aos níveis de capital mínimo

e patrimônio líquido anteriormente aceitos, levando a uma necessidade de

adequação por parte das instituições financeiras. Baseia-se na adequação dos

níveis de capital e patrimônio líquido ao nível de risco do conjunto de ativos

possuídos em carteira pela instituição financeira. (BANCO CENTRAL DO

BRASIL, 1994)

Como conseqüência desta e de outras exigências, a Resolução 2.099 tomou

mais restritivas as condições de acesso ao Sistema Financeiro Nacional, sendo

portanto, em parte, co-responsável pelo processo de reestruturação pelo qual vem

passando o Sistema Financeiro Nacional".

O artigo lOdo Regulamento Anexo II à Resolução 2.099 especifica os

limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido para as instituições

financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A aplicação do Acordo

da Basiléia no Brasil é especialmente restritivo aos bancos estrangeiros,

demonstrando que em sua operação considera-se que há mais risco envolvido do

4 O fim da inflação com o advento do Plano Real é outro importante fator
responsável pelo processo de reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, do qual
falaremos mais adiante.
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que nos bancos nacionais, como pode ser observado pelo seu terceiro parágrafo,

alínea V:

Em se tratando de agência de instituição financeira domiciliada no
exterior ou de banco comercial ou banco múltiplo com carteira
comercial sob controle estrangeiro direto ou indireto, os limites
mínimos estabelecidos neste artigo terão acréscimo de 100%.

Isto e o fato da manutenção da restrição quanto a transformação de

instituição financeira com controle estrangeiro em mais de um banco múltiplo

(Parágrafo único do artigo V da Resolução 2.099) demonstram a existência de

preocupação do Banco Central com o risco que as instituições com controle

estrangeiro podem trazer em virtude do menor poder de regulação que um país

hospedeiro tem em relação às instituições estrangeiras.
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3.2. Características do Processo de Reestruturação

3.2.1. Plano Real e ofim da inflação

Durante o período de alta inflação com o qual o país conviveu nas últimas

duas décadas, o setor bancário beneficiou-se com elevados ganhos inflacionários,

via floating, Assim, instituições que operavam muito longe da fronteira de

eficiência, tinham sua sobrevivência garantida.

Existia consenso entre alguns economistas do país de que a convivência com

as altas taxas mensais de inflação não poderia perdurar no longo prazo. Seja

através de um processo de hiperinflação ou, como ocorreu, através de um plano

econômico, o país voltaria a conviver com taxas de inflação em níveis razoáveis.

Os bancos públicos protelaram os ajustes necessários a seu

redimensionamento, capazes de levá-los a operar em níveis eficientes e garantir

a sua sobrevivência no longo prazo. Os bancos privados começaram seus ajustes

já antes do início do Plano Real.

BARROS e AL~IDA JÚNIOR (1996), observam que o ajuste do setor

bancário na década de 90 pode ser observado pela queda expressiva de sua

participação no PIB. Segundo dados do IBGE, a participação das instituições

financeiras no PIB passou de uma média mensal de 13,7% do PIB de 1990 a 1994

a 8,3% em 1995, conforme QUADRO II abaixo.
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QUADRO II - Tamanho do Setor Bancário

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995
%doPID 14.2 11.9 13.1 16.4 12.8 7,6

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IDGE

As perdas de receitas de floating com a advento do Plano Real foram da

ordem de 97,08% para os bancos privados, 95,87% para os bancos públicos

federais e 92,44% para os bancos públicos estaduais, segundo CYSNE e COSTA

(1997: 336).

Ao mesmo tempo, o fim da inflação foi acompanhado de um aumento do

consumo aliado a uma grande expansão do crédito. Entretanto, o sistema

financeiro estava despreparado para trabalhar com crédito, pois, como já foi dito,

especializara-se na área de intermediação financeira (mercado aberto) durante o

período inflacionário.

Como resultado, houve um grande aumento nos níveis de inadimplência.

Além disso, o Plano Real, sem a realização do ajuste fiscal necessário, teve que

impor muitas restrições ao crédito como meio de segurar a demanda e

conseqüentemente as pressões inflacionárias, o que agravou a situação das

instituições financeiras.
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3.2.2. PRORR

Entre junho de 1994, início do Plano Real e novembro de 1995, quando foi

instituído o PROER, foram registrados 20 casos de insolvência bancária,

conforme pode ser verificado no QUADRO III.

QUADRO III - Casos de insolvência bancária após Plano Real

Data Regime Instituição Sede

11/07/94 Liquidação Extrajudicial Banco Garavelo SP
28/07/94 Liquidação Extrajudicial Banco Hércules MG

16/09/94 Liquidação Extrajudicial Brasbanco SP
14/11/94 Liquidação Extrajudicial Banco Adolpho de RJ

Oliveira

18/11/94 Liquidação Extrajudicial Banco Seller SP

21/11194 Liquidação Extrajudicial Banco Atlantis RJ

22/11/94 Liquidação Extrajudicial Bancorp RJ

30/12/94 Regime de Administração Especial Temporária Banerj RJ

30/12/94 Regime de Administração Especial Temporária Banespa SP

30/12/94 Regime de Administração Especial Temporária Banorte RN

23/01/95 Liquidação Extrajudicial Banco Open RJ

23/01/95 Regime de Administração Especial Temporária Banco do Estado de AL
Alagoas

02/02/95 Regime de Administração Especial Temporária Banco do Estado do MT
Mato Grosso

13/02/95 Liquidas:ão Extrajudicial Bancesa CE

01/03/95 Liquidação Extrajudicial Banco São Jorge SP

03/03/95 Liquidação Extrajudicial Banco Rosa RJ

12/04/95 Liquidas:ão Extrajudicial Banco Agrimisa MG

11/08/95 Intervens:ão Banco Econômico BA

11/08/95 Intervenção Banco Mercantil de PE
Pernambuco

11/08/95 Intervenção Banco Comercial de SP
São Paulo

Fonte: CYSNE e COSTA (1997:327)
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oBanco Central submeteu estes bancos (e em alguns casos, outras empresas

do grupo ao qual o banco pertencia) a regimes de liquidação extrajudicial;

regimes de administração especial temporária ou intervenção.

o PROER foi implantado através da Resolução 2.208, de 3 de novembro de

1995, do Conselho Monetário Nacional, " ...com vistas a assegurar liquidez e

solvência ao referido Sistema [Sistema Financeiro] e a resguardar os interesses

dos depositantes e investidores." (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1995a)

Através da Medida Provisória 1.179, de 3 de novembro de 1995, permitiu-se

que as instituições financeiras que incorporassem outras instituições em

dificuldades registrassem como ágio a diferença entre o valor da aquisição e o

valor patrimonial da participação societária adquirida, após terem sido lançados

como perda os créditos de dificilliquidação. A vantagem deste processo é que o

ágio poderia ser amortizado do imposto de renda, quando atendesse determinadas

condições. (BRASIL, 1995)

A Medida Provisória l.182, de 17 de novembro de 1995, ampliou a

responsabilidade solidária dos controladores para as instituições financeiras

submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial (anteriormente,

só os controladores das empresas submetidas ao Regime de Administração

Especial Temporária estavam sujeitos a este efeito) e estendeu a indisponibilidade

dos bens aos acionistas controladores.

Outra decisão é que, no caso de ser detectada uma situação de insuficiência

patrimonial ou financeira, o Banco Central pode ordenar a capitalização da

57



instituição financeira, a transferência do controle acionário, a fusão, a

incorporação ou a cisão da mesma, conforme for mais adequado ao caso.

Uma importante medida tomada no período foi a criação do Fundo de

Garantia de Crédito através da Resolução 2.211, do Conselho Monetário

Nacional, de 16 de novembro de 1995. Através desse fundo foi criado o seguro-

depósito para cada depositante de instituição financeira até o valor de vinte mil

reais. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1995b)

Em entrevista concedida em 17 de novembro de 1995, o então presidente do

Banco Central, Gustavo Loyola, lembrou que o país não teve fuga da poupança

para ativos reais durante o período inflacionário, e atribuiu isto ao fato da

economia brasileira girar ao redor dos bancos. (BANCO CENTRAL DO

BRASIL, 1996: 12)

O UNIBANCO foi a primeira instituição financeira a utilizar-se do PROER

ao incorporar o Banco Nacional, que foi submetido a Regime de Administração

Especial Temporária em 18 de novembro de 1995.
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3.2.3. Autorização para a entrada dos bancos estrangeiros

A existência do problema nos bancos estaduais que estavam sob regime de

administração especial temporária, em outras instituições financeiras que ainda

apresentavam problemas de liquidez e mesmo em instituições que, apesar de

apresentar uma situação patrimonial razoável, teriam problemas de sobrevivência

no longo prazo ao atuar num mercado financeiro com características diferentes,

mais competitivo e com necessidade de um posicionamento de mercado mais

efetivo, fazia com que o governo já soubesse que muitas outras fusões e

aquisições seriam necessárias para permitir a reestruturação do sistema financeiro.

o PROER era a arcabouço legal que permitiria que essa reestruturação do

sistema financeiro ocorresse sem causar grandes perturbações econômicas.

Entretanto, o governo observava que havia outro tipo de dificuldade a ser

contornada, que era a escassez de capitais no mercado interno.

A Exposição de Motivos n. 311, de 24 de agosto de 1995, assinada pelo

Ministro da Fazenda Pedro Sampaio Malan e dirigida ao Presidente da República,

já argumentava sobre a necessidade e conseqüentes beneficios que o aporte de

capitais externos poderia representar para a reestruturação do Sistema Financeiro

Nacional. O documento considerava que era " ...transparente a escassez de

capitais nacionais para substituírem os ganhos inflacionários do passado ...", e

ponderava a necessidade do reforço dos capitais externos nas estruturas de capital

das instituições financeiras nacionais, para viabilizar os seus processos de

atualização tecnológica e de crescimento dentro da conjuntura de "estabilidade

econômica". (MALAN: 1995)
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•
N ele, o governo reconhece que os ganhos obtidos via intermediação

financeira permitiram a sobrevivência de empresas ineficientes. Ao mesmo tempo,

é ressaltada a qualidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras

internacionais que atuam no Brasil, bem como o fato de que sua presença no

Brasil não tem prejudicado o país.

Finalmente, o documento coloca este aporte de capitais externos para o

Sistema Financeiro Nacional como integrante do processo de abertura do país, " ...

no sentido de maior integração do país à economia mundial, com a conseqüente

redução do chamado 'risco Brasil', e maior globalização do setor financeiro ...",

defendendo que isto trará mais competitividade ao sistema e, conseqüentemente,

menores custos para a sociedade.

Por intermédio deste documento, o governo reconhece o seu interesse na

participação de empresas estrangeiras dentro do processo de reestruturação do

sistema financeiro e orienta sua operacionalização. As instituições financeiras

interessadas em participar de alguma aquisição devem apresentar proposta ao

Banco Central do Brasil, que examina o pleito e o submete à deliberação do

Conselho Monetário Nacional. Se aprovado, vai para que o Presidente da

República decida.

Em entrevista concedida à Revista Bovespa (OLlVE~ 1998: 9), o

ministro Malan reiterou os argumentos acima. Afirmou, porém, que não há livre

ingresso de bancos estrangeiros no Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central

examina caso a caso, aprovando algumas propostas e reprovando outras. O
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ministro relata que o interesse do governo brasileiro é de que a entrada destes

bancos ajude na resolução de problemas pendentes.

Malan também afirmou que esta entrada poderia estar ocorrendo de duas

formas: o banco estrangeiro compra a carteira de ativos de bancos em liquidação

ou em dificuldades - isto foi o que caracterizou o ingresso dos bancos estrangeiros

numa primeira fase - ou o banco estrangeiro participa do processo de privatização

dos bancos estaduais.

Sobre as vantagens do ingresso destes bancos, Malan acrescenta algumas

que não haviam sido citada na Exposição de Motivos, como a maior capacidade

de análise de risco de crédito e de operação que os bancos estrangeiros têm. O

ministro defende que o ingresso destas instituições no mercado nacional pode

ajudar os bancos nacionais a reaprender a trabalhar com crédito. Outra vantagem

é que o ingresso destas instituições no mercado nacional sinaliza para o mundo

que o sistema financeiro nacional e o Brasil deve crescer e se consolidar.

Ainda dentro do objetivo de facilitar a atuação das instituições financeiras

estrangeiras no país, foi revogado o Decreto que limitava a reorganização das

instituições financeiras estrangeiras às atividades integrantes do objeto social da

empresa autorizado até a data de promulgação da Constituição"

S O Decreto 2.123, publicado em 15 de janeiro de 1997, revogou o Decreto 97.593,
de 28 de março de 1997. (BRASIL, 1997)
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3.2.4. Fatores relacionados ao ingresso dos bancos estrangeiros

A possibilidade de participação estrangeira no Sistema Financeiro Nacional

tem atraído muitos bancos estrangeiros e muitas vezes a disputa é bastante

concorrida, como foi o caso da privatização do Banco Meridional, vencida pelo

grupo nacional Bozzano Simonsen, porém após uma acirrada disputa com a

instituição financeira portuguesa Caixa Geral de Depósitos, que elevou o ágio da

instituição a 90%.

QUADRO IV - Os principais negócios da praça

COMPRADOR COMPRADO VALOR (dólares)

Santander (Espanha) Banco Geral do Comércio 220 milhões

Noroeste 500 milhões

Lloyds Bank (Inglaterra) Multiplic 600 milhões

HSBC (Inglaterra) Bamerindus 381 milhões

Caixa Geral de Depósitos (Portugal) Bandeirantes 300 milhões

Banco Espírito Santo (portugal) e Grupo Boavista não revelado
Monteiro Aranha (Brasil)

Arab Banking (Arábia Saudita) ABCRoma 60 milhões

NationsBank (Estados Unidos) Liberal 50 milhões

AIG (Estados Unidos) Fenícia 50 milhões

TOTAL 2,2 bilhões *

*Estimativa

Fonte: Revista VEJA (19987)

A entrada das instituições estrangeiras no Sistema Financeiro Nacional tem

despertado tanta polêmica que acabou obrigando o Banco Central do Brasil a se

pronunciar a respeito, através do Comunicado Banco Central do Brasil 5.796, em
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9 de setembro de 1997. Neste comunicado, o Banco Central recomenda que as

instituições financeiras consultem o Banco Central a respeito da possibilidade de

ingressar no Sistema Financeiro Nacional antes de operacionalizar a situação ou

divulgá-la ao público. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1997)

Um fato que chama a atenção no movimento de ingresso de bancos no Brasil

após o início do Plano Real é que os bancos são, em sua maior parte, originários

da União Européia, especificamente Inglaterra, Espanha e Portugal. Há alguns

fatores que podem explicar esta tendência.

Conforme já foi abordado no capítulo anterior, um dos principais fatores que

explicam a internacionalização bancária é a presença do comércio internacional,

e é justamente o aumento do fluxo de comércio com a União Européia que pode

explicar essa presença.

O Brasil tem hoje, praticamente, a mesma participação do que há três

décadas atrás dentro do total das exportações mundiais: 0,91% do total em 1965

e 0,93% em 1995. Entretanto, principalmente devido ao efeito da abertura

comercial ocorrida nos anos 90, a participação brasileira no total das importações

mundiais cresceu de 0,59% em 1965 para 1,09% em 1995. Ao mesmo tempo,

observou-se uma alteração do perfil dos produtos da pauta de exportação do país,

com os produtos básicos diminuindo sua participação de 81,5% em 1965 para

23,6% em 1995 e os produtos semi-manufaturados e manufaturados subindo de

9,6% para 17,6 % e de 8,1% para 54,8%, respectivamente. (MARCON,

1997: 192-193)
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o autor observa que uma das características das exportações brasileiras é

que estas têm sido direcionadas, em sua maioria, para os países industrializados.

Na última década, entretanto, há uma alteração desta tendência, principalmente

devido ao incremento do comércio realizado com o Mercosul.

Além da América do Sul, Estados Unidos e União Européia são os principais

parceiros comerciais do Brasil. A participação do Brasil como exportador para os

Estados Unidos caiu de 1,82% em 1989 para 1,22% em 1995. Já a participação

do Brasil como fornecedor da União Européia manteve-se estável em 0,8% entre

1990 e 1995, mesmo havendo ganho de mercado por parte dos países asiáticos

na região. (MARCON, 1997:197-199).

Além disso, " ...os países que compõem a União Européia constituem um

mercado importante para as exportações brasileiras, absorvendo 27,7% do total

das vendas externas do Brasil em 1995". (MARCON, 1997:205)

A atual relevância do comércio do Brasil com a União Européia para os

bancos estrangeiros, entretanto, concentra-se na importação, como já foi citado.

Pode-se citar o fato de, entre 1994 e 1996, houve um crescimento de 68% na

importação de produtos europeus. (VERSIANI et alli, 1997: 2)

Outro dado significativo é o fluxo de comércio da União Européia com o

Mercosul, no qual o Brasil é o maior participante, e que teve um aumento de 60%

entre 1991 e 1995.

Entretanto, enquanto as importações feitas pelo Mercosul no período

cresceram 155% - beneficiados pela política de abertura comercial do Mercosul,
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as importações feitas pela União Européia cresceram 4% no mesmo período.

(VERSIANI et alli, 1997: 1)

Além disso, as exportações dos países do Mercosul para a União Européia

caracterizam-se por seu baixo valor agregado, ao contrário dos produtos

importados, que se caracterizam, em sua maior parte, por alto valor agregado.

Técnicos de um grupo de trabalho sobre o comércio do Mercosul e da União

Européia acreditam que a ampliação dos investimentos da União Européia que

vêm ocorrendo na região do Mercosul devem alterar, no sentido de um maior

equilíbrio, as características do fluxo comercial entre essas regiões. (VERSIANI,

1997: 1)

Outra característica que a abertura da economia conferiu ao Brasil foi a

grande elevação no fluxo de investimentos para o país. O total de investimentos

estrangeiros diretos que ingressaram no país em 1996 foi de 9 bilhões de dólares

e em 1997 estimava-se que o mesmo chegaria a 13 bilhões de dólares. A

magnitude do crescimento destes números pode ser avaliada quando comparamos

os mesmos com os investimentos externos, somados de 1991 a 1995, que

alcançaram 8,7 bilhões de dólares. (PAÍs, 1997)

GERMIDES e MICHALET (1984: 46) informavam que, em 1980, havia 21

bancos estrangeiros e 179 escritórios de representação no Brasil, com

nacionalidade predominantemente norte-americana. Os autores também

afirmavam que o grande número de escritórios de representação no Brasil devia-

se às dificuldades para o estabelecimento de novos bancos.
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Hoje temos no Brasil um banco comercial privado nacional com controle

estrangeiro, 17 filiais de bancos comerciais estrangeiros e 28 bancos múltiplos

nacionais com controle estrangeiro", já considerando os bancos com controle

estrangeiro que ingressaram no país após o Plano Real.(BANCO CENTRAL DO

BRASIL: 1998)

Por outro lado, dentre os 30 maiores bancos brasileiros citados em abril de

1997 no relatório sobre bancos da Gazeta Mercantil, em termos de ativos, três

tinham controle norte americano (Boston, Chase e Citibank), um tinha controle

japonês (América do Sul), um tinha controle francês (Sudameris), um tinha

controle holandês (ABN-Amro) e um tinha controle austríaco (BBA-

Credistanstalt), ou seja, Inglaterra, Espanha e Portugal não tinham um banco de

porte para representá-los no mercado brasileiro.

Assim, o ingresso destes bancos provenientes da União Européia no

mercado nacional pode estar relacionado ao fato da participação européia dentro

do setor bancário brasileira ter estado restrita durante muito tempo, de forma que

seu tamanho não representa sua importância relativa dentro do comércio

internacional entre o Brasil e a União Européia.

Outro fator que pode explicar a origem dos países que estão ingressando no

mercado nacional é o Mercosul, pois o ingresso no mercado brasileiro pode

significar novas oportunidades de negócios também com os países pertencentes

6 Informação só considera bancos que atuam no varejo.
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a esse bloco, atendendo a já crescente demanda de exportação da União Européia

para o Mercosul ou ao esperado crescimento das exportações da região 7.

Neste sentido é que o ingresso de grandes bancos originários de Portugal e

Espanha se justifica duplamente, já que as oportunidades de comércio

internacional que o Mercosul representa são potencializadas pelas afinidades

culturais existentes entre os países do Mercosul e os países da Península Ibérica.

Finalmente, pode-se observar também que existe uma demanda reprimida

em termos de comércio internacional do Brasil, que esta sendo superada e,

portanto, há um grande potencial de crescimento do comércio internacional do

país.

7 A licença especial obtida pelo Raibobank para operar como um "agrobusiness
bank", a partir de 1995, caracteriza a utilização de oportunidade ligada ao comércio
internacional entre União Européia e Brasil, já que a maior parte da exportação brasileira
para a região é de produtos básicos.
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3.2.5. Características do sistema bancário com os novos bancos estrangeiros

A atuação no Sistema Financeiro Nacional pode ser bastante interessante

para as instituições financeiras internacionais. Existe a perspectiva de que a

reestruturação do setor bancário leve a um aumento do seu tamanho aliado a

novas perspectivas de operações, relacionadas ao atendimento das empresas

nacionais que ainda utilizam pouco o mercado financeiro internacional.

Em entrevista a uma publicação internacional do Fundo Monetário

Internacional, o atual presidente do Banco Central, Gustavo Franco", afirma que

ainda há espaço para aumento da participação do setor financeiro dentro da

economia:

"The economy is a large one, and the major Brazilian banks are very big by
intemational standards, even though banking participation in the economy is
far from high, in terms of banking asseis as a portion of GDP.".
(IMFIWORLD BANK: 1997)

Na mesma entrevista, Gustavo Franco fala que ainda há alguns espaços a

serem ocupados pelos bancos estrangeiros, referindo-se à privatização dos bancos

estaduais e federais. Gustavo Franco defende que as mudanças deverão alterar o

Sistema Financeiro Nacional, com um razoável grau de internacionalização e

alguns novos competidores globais.

Por sua vez, o ministro Pedro Malan afirmou, em 20 de novembro de 1995,

que os bancos nacionais deveriam se adequar a uma realidade que já estava

8 Quando a entrevista foi feita Gustavo Franco era o Diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central, mas quando a entrevista foi publicada Gustavo Franco já
era o Presidente do Banco Central.
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imperando nos Estados Unidos e na Europa, caracterizada pela economia de

escala, desenvolvimento na área de informática, eficiência e alto grau de

competitividade (BANCO CENTRAL DO BRASIT.."1996: 14), demonstrando

que o sistema bancário que emergirá após o processo de reestruturação que está

ocorrendo estaria algo próximo dos modelos citados, com razoável grau de

concentração e internacionalização.

Analistas do mercado defendiam, no começo de 1997, que as " ...fusões e

incorporações terão mais a ver com a estratégia de enfrentar a concorrência em

pé de igualdade." Também defendiam que era necessário que os bancos

nacionais ampliassem sua presença no exterior (CALAIS et alli, 1997:2), o que

vai aoOO encontro das expectativas e ao modelo visualizado para o sistema

bancário pelo Ministro da Fazenda.

Profissionais e executivos do mercado financeiro visualizam que a

reestruturação do sistema bancário dará origem a três mercados distintos:

" ...varejo (com poucos mas grandes estabelecimentos), investimento (com poucas

e ágeis instituições) e especializado (em venda de veículos, por exemplo)." . Além

disso, prevêem que o sistema financeiro crescerá junto com a economia e o

aumento da demanda de serviços bancários. (BANCO CENTRAL DO BRASIT.."

1996:16).

Há quem veja outra alternativa para o varejo, além dos grandes

estabelecimentos, que é a especialização, com vistas a algum nicho do mercado.

Nessa situe ção, decisões rápidas e precisas propiciadas por uma estrutura mais
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enxuta e focada nas questões relativas àquele segmento do mercado farão a

diferença. (CALAIS et aUi, 1997:1).

Um dado que expressa o espaço que o sistema bancário tem para crescer,

segundo o consultor Roberto Dominguez, é a relação entre M3 e o PIB: 21,6%

no Brasil, 20,7% na Argentina, muito baixas quando comparadas com os 81,5%

na Espanha, 83% em Portugal e 115,4% no Japão. (CALAIS et alli., 1997).

Sobre os efeitos prováveis da atuação de novos bancos estrangeiros no

mercado nacional, as opiniões são divergentes: há quem defenda que isto pode

levar a um acirramento da concorrência e conseqüentes ajustes.

Se isso ocorrer, prevê-se que os bancos brasileiros terão que trabalhar mais

alavancados. De qualquer forma, se os bancos acabarem trabalhando desta forma,

certamente haverá aumento dos riscos do sistema. Para evitar este aumento de

risco, a reestruturação terá que ser mais forte e os ajustes, maiores.

Outros problemas, levantados por Roberto Setúbal, presidente da Federação

Brasileira das Associações de Bancos e do Banco Itaú, são: menor poder do

Banco Central sobre os bancos internacionais, já que o funding destes não está

concentrado no país; maior vulnerabilidade do Real devido a ataques

especulativos destes bancos, que tem menos a perder com desvalorização do que

os bancos nacionais e menos problemas quanto a "enfrentar"a autoridade

monetária nacional; risco do Banco Central perder crédito junto aos bancos

estrangeiros, para quem " ... o BC é um risco de crédito como qualquer outro";

menos controle sobre capitais externos pois os bancos nacionais, ao contrário dos
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estrangeiros, tem capacidade limitada de levantar recursos no exterior. (pINTO,

1997)

Por outro lado, alguns debatedores do problema afirmam que os bancos

estrangeiros terão também que arcar com o chamado "custo Brasil"e terão sua

competitividade reduzida. Também argumentam sobre a dificuldade que os

aspectos culturais envolvidos no processo de expansão de um banco de varejo

para outro país representam, já que" ...cada mercado tem suas práticas e elas não

são facilmente transferíveis." (CALAIS et alli., 1997:8)

Analistas de mercado, entretanto, prevêem que a participação estrangeira

dentro do mercado nacional ainda vai aumentar bastante. Hoje, a participação

estrangeira, em termos de ativos totais, dentro do mercado bancário equivale a

14,9%, segundo a consultoria Emst & Young. Os bancos oficiais (estaduais e

federais) somam 46%, sendo que os 39,1 % restantes dividem-se entre bancos

privados com controle nacional. (CRESCE, 1997:5)

A privatização dos bancos estaduais terá papel decisivo no processo de

defmição do market share detido pelos bancos estrangeiros no médio prazo. °
comprador do Banespa, que detém 10% do total dos ativos do sistema bancário,

acabará por definir se esta participação estrangeira será predominante ou não. Isto

porque os 14,90/0dos bancos estrangeiros somados aos 10% do Banespa totalizam

25% do mercado, aproximadamente. Por outro lado, dentre os 39,1 % dos ativos

detidos pelos bancos privados com controle nacional, 20,1% estão nas mãos de

bancos de varejo. Desta forma, se o Banespa for adquirido por um banco nacional
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- ou um consórcio de bancos, a participação dos bancos privados nacionais sobe

para 30,1 % no total do varejo. (CRESCE, 1997:5)

Outra questão que se coloca é quais são e como a existência de fatores

específicos do país alteram a dinâmica desta competição que surgiu.

Se voltarmos ao QUADRO IH e verificarmos o padrão das atuações do

Banco Central em relação às instituições financeiras, podemos observar o

seguinte: os bancos estaduais foram submetidos a regimes especiais de

administração temporária; os bancos privados foram submetidos a liquidações

extrajudiciais até ocorrer dificuldades com o Banco Econômico, quando então

ocorreu intervenção por parte do Banco Central.

Fica bastante evidente que o motivo da mudança de comportamento por

parte do Banco Central está relacionado ao argumento conhecido como too-big-

to-fail, pois a simples liquidação extrajudicial do Banco Econômico certamente

funcionaria como externalidade negativa para o sistema financeiro, gerando uma

crise de proporções desconhecidas.

Entretanto, o problema enfrentado pelo Banco Nacional, outra grande

instituição, em seguida, demonstrou que a solução utilizada não seria suficiente

para contornar a crise, sendo criado o PROER em seguida. Conforme afirmam

BARROS e ALMEIDA JÚNIOR (1997),

o PROER veio para complementar esse processo, que, ao atingir os bancos de
varejo que trabalhavam diretamente com um grande número de depositantes",
poderia prejudicar a estabilidade do sistema financeiro.

9 Grifo meu.
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É importante ressaltar que José Mendonça de Barros, que assina este artigo,

é o atual Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, portanto,

a defesa do argumento conhecido como too-big-to-fail pode ser vista como

elaborada pelo governo.

Os problemas enfrentados pelos bancos estaduais também não tiveram uma

solução simplesmente de mercado por parte do Banco Central. AB soluções

políticas relacionadas à base de sustentação do governo no Congresso, além da

própria condição too-big-to-fail, que certamente influenciou a solução pelo menos

para o Banespa, ficam evidentes pela decretação dos regimes especiais de

administração temporária.

Deve-se ressaltar que o fim da existência dos bancos estaduais tem sido

defendida pelo governo há algum tempo devido às dificuldades na condução da

política monetária que estas instituições geram:

This process (privatização dos bancos estaduais) promises to dismant/e a
system thatfor decades aliowed state governments to print their own money
with ali the resulting negative impacts on inflation and interest rates.
(IMFIWORLD BANI(, 1997)

Desta forma, estão sendo despendido esforços para que se efetivem suas

privatizações. A privatização do Banerj e do Meridional e o encaminhamento

dado para o Banespa têm demonstrado que o Banco Central vem conseguindo

atingir seus objetivos com relação aos bancos estaduais.
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Os fatos acima citados indicam claramente que no Brasil existe algum tipo

de subsídio governamental para o sistema financeiro, sem entrar no mérito de se

este subsídio é ou não preferível a uma crise econômica:

A crise financeira aniquila parte da riqueza nacional e sua solução dá-se via
reavaliação e redistribuição do patrimônio restante. A intervenção das
autoridades monetárias, a fim de sustentar o capital dos bancos principais e
organizar a absorção das perdas, consegue restringir o alcance do prejuízo, mas
ela encerra um grande potencial para a distribuição aleatória da riqueza e não
consegue evitar a depressão. NOHARA (1997:38)

A criação do seguro-depósito configura-se como um novo fator específico

do país, que pode criar problemas do tipo moral hazard, fazendo com que o

sistema bancário tome-se mais arriscado ao invés de mais seguro por existir uma

proteção maior contra risco.

Outra dedução que pode ser feita é que existiu ou existe incentivo para a

instituição financeira crescer, pois quanto maior for a instituição, maior tem sido

o esforço do governo para evitar o seu fim e, conseqüentemente, menor o seu

risco de falir.
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4. CONCLUSÃO

"Há duas maneiras de percorrer um bosque. A primeira é
experimentar um ou vários caminhos [...]; a segunda é

andar para ver como é o bosque e descobrir porque
algumas trilhas são acessíveis e outras não."

Umberto Eco, Seis Passeios pelos bosques daficção

A entrada dos bancos estrangeiros no país deveria aumentar o nível de

competição do setor, principalmente se o mercado brasileiro se caracteriza como

contestável. Na Europa, os autores estudados concluíram que o mercado tomou-

se mais contestável após a Segunda Diretiva Bancária e conseqüente abertura dos

mercados.

A restrição ao ingresso dos bancos estrangeiros e os níveis de capitais

exigidos para operar no mercado brasileiro, além dos demais aspectos da

legislação do sistema financeiro, devem ter sido fatores que tomaram esse

mercado pouco contestável. Por outro lado, os altos ganhos experimentados pelas

instituições financeiras no período inflacionário devem ter estimulado o ingresso

de instituições pouco eficientes no sistema financeiro.

Apesar do ingresso dos bancos estrangeiros estar sendo examinado caso a

caso e do mesmo estar condicionado à aquisição de uma instituição financeira em

dificuldades, pode-se afirmar que hoje, no mercado bancário brasileiro, a

tendência é de acirramento da competição.

Entretanto, para enfrentar o maior grau de competição, o que ocorre é uma

onda de fusões e aquisições, de caráter preventivo, visando aumentar o market

share das instituições financeiras, como ocorreu na Europa, no que foi conhecido
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como efeito pré-1992 (data em que começaria a valer a Segunda Diretiva

Bancária).

Um fator que leva a este resultado é o fato de que, ao adquirir um banco

nacional que estava passando por dificuldades, o banco estrangeiro obtém junto

uma base de clientes que irá lhe propiciar a possibilidade de obtenção de fundos

mais baratos (base de depósitos. dos clientes do banco adquirido) do que

conseguiria se tivesse que iniciar sua operação no país.

Além disso, se esta compra foi feita com a utilização do PROER, o Banco

Central assumiu a parte do banco adquirido que apresentava problemas, além do

banco comprador poder desfrutar de vantagens fiscais, o que pode ter tomado a

compra bastante vantajosa.

No caso dos bancos estaduais que serão privatizados, também haverá um

programa para permitir que as aquisições ocorram em condições que não

comprometam a saúde dos bancos adquiridores 10.

Isto contrasta muito com a internacionalização bancária ocorrida nos Estados

Unidos, onde observou-se que os bancos estrangeiros adquiriram market share

às custas de recursos bem mais caros, por não disporem de base de clientes. Os

empréstimos detidos pelos bancos estrangeiros, inclusive, foram adquiridos em

mercados secundários.

10 PROES - Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na
Atividade Bancária, mediante privatizações, extinção ou transformação em instituição não
financeira, inclusive agência de fomento.
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Os bancos estaduais, principalmente o Banespa, por seu tamanho, são

considerados um fator muito importante na competição pelo market share entre

bancos nacionais e estrangeiros que surgiu durante esta reestruturação.

Isto porque o market share detido pelos bancos estrangeiros é considerado

um fator essencial no desenho do mercado bancário que se formará após o

término da fase mais intensa do processo de reestruturação.

Todos os artigos que discorrem sobre internacionalização de mercados

bancários defendem que a internacionalização de um mercado tende a tomá-lo

mais competitivo e menos sujeito a conluios.

Desta forma, quanto menor for a participação de mercado dos bancos

estrangeiros, maior se espera que seja a tendência à acomodação na competição,

como a observada no início de 1998, quando o HSBC Bamerindus, o maior banco

estrangeiro que ingressou recentemente no país, afirmou que não pretendia iniciar

uma "guerra de tarifas".

Por outro lado, pode-se argumentar que esta menor participação estrangeira

também leva a um controle maior do mercado bancário em geral e sobre ataques

especulativos por parte do Banco Central.

Deve-se salientar que os ataques especulativos podem ser desferidos por

outros tipos de instituições financeiras além dos bancos comerciais e, portanto,

o market share dos bancos estrangeiros no varejo não é a única variável tão

importante para dar conta deste problema.
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Além disso, com a crescente internacionalização dos mercados de capitais,

o problema do controle dos fluxos de capitais não está restrito ao setor bancário.

Apesar disso, a supervisão bancária internacional é um problema que está longe

de ser equacionado.

Um fator que certamente esta influenciando o ingresso dos bancos

estrangeiros no país é a possibilidade de estabelecimento de um posicionamento

no mercado brasileiro. Isto porque existe um grande potencial de crescimento na

economia brasileira, que trará grandes oportunidades de negócios para quem dele

participar.

o ingresso de capital externo na forma de inversões demonstra a expectativa

existente acerca deste crescimento, represado pelo pequeno grau de abertura da

economia nacional e pelos desvios da atividade produtiva propiciados pela

inflação.

Estudos sobre a internacionalização do sistema bancário apontaram o

comércio internacional como o grande fator impulsionador deste movimento.

Uma característica importante do processo de reestruturação do sistema

bancário mundial - que também ocorre no caso brasileiro - é a tendência a

concentração. Isto porque se está longe de chegar a um consenso sobre a relação

entre poder de mercado e eficiência. Existe algum consenso de que fatores

específicos de cada país podem influenciar esta relação, através do

estabelecimento das regras que nortearão a competição entre os bancos.
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Conforme foi discutido anteriormente, os fatores específicos ao país, no caso

do Brasil, podem ser considerados bastante importantes e com certeza

influenciaram tanto a reestruturação do sistema financeiro como as condições de

acesso dos bancos estrangeiros ao mercado nacional.

o Acordo da Basiléia, no Brasil, também é um fator que está norteando esta

competição, como aliás está ocorrendo em quase todo o mundo. Na legislação

sobre o Acordo observa-se que tenta-se prevenir falhas na atuação dos bancos

estrangeiros através de maiores valores de capital próprio e patrimônio líquido.

Infelizmente, a idéia de controlar a segurança do sistema através do risco de

crédito apresenta problemas que já foram abordados. Além disso, ainda não há

consenso sobre quem e como se fará a supervisão sobre os bancos internacionais,

com vistas a maior segurança dos mercados financeiros mundiais, o que é outro

fator agravante na existência de bancos internacionais.

Um dos grandes diferenciais que os bancos estrangeiros apresentam é a sua

diversidade geográfica que, além de permitir a diversificação do risco, expande

a sua área de atuação, propiciando oportunidades maiores de realização de

negócios entre países distintos (comércio internacional) onde atuem.

Tal diferencial em relação aos bancos nacionais deve se aprofundar ao longo

do tempo, gerando inclusive a necessidade de que nossos bancos se
.-

internacionalizem para poder enfrentar a competição.

Outra questão que sempre se coloca é se há espaço para a sobrevivência das

pequenas instituições. Nos Estados Unidos, onde estão ocorrendo hoje mega-
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fusões, os autores estudados acreditam que ainda existe espaço para o banco que

atue ao nível da comunidade local, que pode ser mais ágil e responder mais

fortemente e prontamente às suas demandas. Analistas do mercado brasileiro

acreditam que aqui existe a possibilidade, para os pequenos bancos, de atuação

em nichos de mercado, também com resposta ágil derivada do estreito contato

mantido com a clientela.
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