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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresenta as razões que levaram bancos espanhóis a investir no setor bancário brasileiro e 
analisa os resultados dessa estratégia. Discute a relação entre o processo de consolidação 
mundial do setor, as estratégias utilizadas pelos bancos espanhóis e os efeitos no sistema 
bancário brasileiro. Descreve a formação do setor bancário no Brasil e sua consolidação a 
partir do Plano Real. Analisa a internacionalização dos bancos espanhóis e a opção pela 
América Latina. Discute as expectativas criadas com a vinda dos bancos estrangeiros, a 
competitividade no setor e os resultados obtidos pelos bancos espanhóis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: fusão e consolidação do setor bancário; internacionalização de bancos, 
bancos espanhóis; investimentos estrangeiros; competitividade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presents the reasons that lead Spanish banks to invest in the Brazilian banking sector and 
analyses the results of that strategy. Discuss the relationship among the global consolidation 
process in the banking sector, the strategies used by Spanish banks and the effects in the 
Brazilian banking system. Describes the Brazilian banking sector formation and its 
consolidation after the Real Plan. Analyses the internationalization of Spanish banks and the 
Latin America option. Discuss the expectations with the presence of foreign banks, the 
competition in Brazilian banking sector, and the Spanish banks results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: banking sector consolidation; banking internationalization; Spanish banks; foreign 
investments; competitivity  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Importância do tema 

 

O lugar que os bancos ocupam na ordenação da economia de um país coloca em destaque a 

necessidade de estudos sempre mais aprofundados sobre a dinâmica do setor e sua 

importância para o desenvolvimento da economia como um todo. Este setor tem uma 

regulamentação especial da parte do governo, em vista dos efeitos, positivos ou negativos, 

que podem afetar a economia de um país. Um sistema financeiro forte, atuante e competitivo 

traz vantagens para as famílias e empresas, por meio da realização de projetos de poupança e 

investimento de maneira segura e planejada. Os efeitos negativos ocorrem principalmente 

quando a insegurança sobre a solvência de bancos é instaurada, gerando como efeito a retirada 

dos depósitos bancários, que desequilibra o processo de intermediação, e resulta na falência 

de instituições, aumento dos riscos, das taxas de juros, prejudicando os projetos de famílias e 

empresas. 

 

A organização do sistema bancário, por sua vez, está sujeito a mudanças e mesmo a 

transformações profundas em razão da dinâmica das relações econômicas e sociais, nacionais 

e internacionais. Dentre essas alterações está a consolidação bancária, que envolveu uma 

grande quantidade de fusões e aquisições de instituições financeiras. Com efeito, o processo 

de consolidação apresenta determinantes internos ao setor, como a maior competição e 

desenvolvimento tecnológico, e determinantes externos como o processo de globalização, o 

fluxo internacional de capitais e a necessidade de novas formas de controle.  

 

A consolidação, teoricamente, permite a criação de instituições maiores, mais eficientes e com 

portfólios diversificados, o que reduz a probabilidade de insolvência de uma instituição e a 

ocorrência do efeito dominó, de quebra sucessiva de bancos. A consolidação deveria, em 

princípio, combinar os ganhos de eficiência com menores taxas de juros, redução de tarifas e 

ampliação dos serviços. A entrada de novas instituições normalmente remete a um aumento 

da competição, que levaria os bancos a exercer seu papel com maior eficiência. Por outro 

lado, poderia aumentar o poder de mercado das instituições maiores, deixando de gerar o 

efeito competitivo esperado.  
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A presença dos bancos espanhóis no Brasil é resultante dessas alterações ocorridas no setor 

bancário, em âmbito mundial. Ao analisar a história do setor bancário na Espanha, percebe-se 

que a competição repercutiu na consolidação deste setor e levou os bancos Santander, Central 

Hispano e Bilbao Vizcaya a uma estratégia de expansão internacional nos países da América 

Latina, incluindo o Brasil. Nessa estratégia, a escolha da América Latina também apresenta 

características especiais. A reorganização do sistema financeiro em países da América Latina, 

incluindo o Brasil, foi fundamental para a maior interação desses países no processo de 

internacionalização de mercados, e possibilitou a abertura ao capital estrangeiro. Dessa forma, 

as razões da estratégia adotada pelos espanhóis merecem atenção especial, pois são parte de 

um amplo processo de consolidação do setor bancário no mundo. 

 

O setor bancário brasileiro, por outro lado, tanto em períodos históricos remotos quanto nos 

mais recentes, não encontrou na competição o impulso mais forte para sua consolidação. Esta 

surgiu de uma necessidade de saneamento para evitar a ocorrência de crises sistêmicas. A 

privatização de bancos estatais e a abertura ao capital estrangeiro foram meios adotados pelo 

governo para fortalecer o setor como um todo. 

 

Para iniciar a análise dessas situações, sob a ótica apontada, surgiu a necessidade de buscar 

respostas para alguns questionamentos de ordem geral. Qual o papel dos bancos em um 

sistema financeiro e como é a regulamentação deste setor? Quais alterações ocorreram no 

setor bancário como um todo? Como se formou o setor bancário no Brasil e qual o impacto 

das alterações mundiais? E na Espanha? Por que estes bancos vieram para a América Latina e 

para o Brasil? Quais as expectativas criadas, os resultados alcançados e os efeitos para o 

sistema financeiro? O sistema bancário brasileiro atingiu o patamar desejado com a abertura e 

saneamento do setor? Qual a situação dos bancos espanhóis em relação ao retorno sobre o 

investimento realizado? 

 

 

Questões da pesquisa 

 

As questões básicas que orientaram a pesquisa e que emergiram das reflexões sobre os 

questionamentos iniciais são as seguintes.  
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O setor bancário espanhol, na década de 80, não era competitivo, e somente alcança a 

competitividade na década de 90. Esse fato gera uma das questões da pesquisa, a de verificar 

se foi a consolidação mundial que impulsionou à competitividade no setor bancário na 

Espanha, ou se existiram outros determinantes. 

 

O setor bancário brasileiro, após o Plano Real, ficou mais concentrado, mas não 

necessariamente competitivo. A lógica sugere que, se uma instituição aumenta de tamanho, 

incorporando outras, ganha poder de mercado, e pode impactar negativamente na competição 

do setor. Somente um movimento que perturbe o equilíbrio em uma situação não competitiva 

poderia alterar a posição das instituições líderes. A redução dos juros e a entrada de novas 

instituições são perturbações potenciais, mas não alteraram significativamente a dinâmica 

deste setor no Brasil. Assim, outra questão a que o trabalho se propõe é a de identificar por 

que não ocorreu uma maior competição, e quais são as conseqüências da pouca 

competitividade para o desenvolvimento do país. 

 

Tanto no Brasil quanto na Espanha, a regulamentação do setor sofreu alterações ao procurar 

se adequar às mudanças de ordem mundial, de maneira ainda mais incisiva em função do 

Acordo da Basiléia. Esse fato sugere a questão sobre a relação que se estabelece entre esses 

novos padrões de regulamentação e a consolidação do setor bancário no mundo, e até que 

ponto elas promoveram maior competição entre instituições. 

 

A operacionalização da estratégia de investimento dos bancos espanhóis ocorreu de forma 

rápida e com grande impacto em vários países da América Latina. No caso do investimento 

feito no Brasil, o impacto foi menor, pois a liderança deste mercado ainda está em mãos de 

instituições nacionais. Pergunta-se, então, se os resultados esperados pelos bancos espanhóis 

foram alcançados. 

 

 

Objetivos 

 

A partir dessas considerações, o trabalho se pauta pelos seguintes objetivos: 

- apresentar as razões que levaram bancos espanhóis a adotar uma estratégia de investimento 

no setor bancário brasileiro, e analisar os resultados obtidos com a adoção desta estratégia; 
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- compreender a relação entre as mudanças mundiais ocorridas no setor bancário, em vista do 

processo de consolidação, as estratégias encontradas pelo sistema bancário espanhol e os 

efeitos no sistema bancário brasileiro. 

 

 

Metodologia 

 

Em um primeiro momento, busca-se verificar como o tema está sendo tratado na bibliografia 

mais recente. Como ponto de partida é buscado o entendimento sobre o papel dos bancos, os 

riscos envolvidos e a regulamentação existente. Posteriormente, verifica-se na bibliografia a 

posição de diversos autores a respeito do tema consolidação bancária, suas causas e 

conseqüências, para contextualizar essa consolidação no processo de formação e 

desenvolvimento do setor financeiro na Espanha e no Brasil. 

 

O estudo abrange períodos distintos. O processo de consolidação envolve movimentações 

mundiais efetuadas sobretudo nas décadas de 80 e 90. O levantamento sobre o Brasil e 

Espanha retoma, de maneira sucinta, o período de formação do setor, com destaques para os 

principais bancos envolvidos. A entrada dos bancos espanhóis na América Latina e no Brasil 

envolve o período mais recente, a partir da década de 90, uma época de investimentos 

maciços que impactou significativamente a composição do setor bancário na região. 

 

Para a verificação dos resultados, buscam-se dados sobre o período que permeia as aquisições 

feitas por esses bancos, que tiveram maior incidência a partir da segunda metade dos anos 90. 

Conforme a natureza dos dados, as fontes divergem. Para dados relacionados à composição e 

evolução do setor na Europa, América Latina e no Brasil, as principais fontes são estudos 

elaborados pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Banco Central 

do Brasil, Bancos Centrais de outros países, Banco Mundial, Bank for International 

Settlements (BIS), e outros organismos internacionais. Para os dados relacionados ao 

desempenho das instituições, as principais fontes são a Consultoria Economática, as 

publicações feitas por revistas especializadas, os dados disponibilizados pelo BACEN, e 

informações divulgadas pelas próprias instituições. Para indicadores da economia, são 

utilizados principalmente dados de organizações oficiais como IBGE, Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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Estrutura 

 

O trabalho retoma as razões que levaram os bancos estrangeiros, particularmente os 

espanhóis, a investirem no setor bancário brasileiro. Para entender o contexto das mudanças e 

este fato em particular, num primeiro momento, é feita análise do funcionamento do setor 

bancário, como arcabouço teórico para uma melhor compreensão das variáveis que estão 

envolvidas. No primeiro capítulo é abordado o contexto geral do setor bancário. Explora-se o 

papel dos bancos no sistema financeiro, que, de forma resumida, é o de realizar a 

intermediação financeira entre os agentes econômicos. Em função dos impactos do papel dos 

bancos na economia e dos riscos envolvidos, inclusive o de crise sistêmica, o governo dispõe 

de políticas que visam regulamentar e controlar o sistema financeiro.   

 

As razões que levaram os bancos espanhóis a investirem no Brasil envolvem as 

particularidades do setor na Espanha e no Brasil, bem como seus respectivos contextos na 

Europa e na América Latina. As mudanças globais no setor financeiro demandam, sobretudo, 

a análise do processo de consolidação bancária, resultado de fusões e aquisições, 

conseqüência da desregulamentação financeira e das inovações tecnológicas. No segundo 

capítulo são analisadas as alterações que ocorreram no setor financeiro, e que caracterizam o 

processo de consolidação bancária. São discutidas as causas e as conseqüências desta 

consolidação. Descrevem-se a formação do setor bancário no Brasil, os principais bancos 

privados, as particularidades relacionadas ao processo inflacionário e a consolidação do setor 

a partir do Plano Real. O setor bancário na Espanha também recebe a mesma atenção, bem 

como a repercussão do processo de consolidação. 

 

A composição e as alterações do setor na Espanha culminaram com a inserção internacional 

dos bancos espanhóis, que, por algumas razões, tiveram como estratégia predominante a 

América Latina. No terceiro capítulo é feita uma análise da internacionalização dos bancos 

espanhóis na América Latina e no Brasil. Descrevem-se as vantagens e desvantagens da 

internacionalização. Remonta-se a história dos investimentos feitos na América Latina, e são 

destacados os principais bancos espanhóis que participaram deste processo. As razões e as 

formas de inserção também são descritas.  

  

No quarto capítulo enfatizam-se, as expectativas formadas com a vinda dos bancos 

estrangeiros e as influências para o setor. Os resultados alcançados por esses bancos são 
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analisados e comparados aos resultados alcançados por bancos nacionais. São discutidos 

também aspectos relacionados à competição no setor bancário brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1. O SETOR BANCÁRIO 

 
 
1.1. PAPEL DOS BANCOS 

 

O papel dos bancos1 é o de intermediar as trocas financeiras entre os agentes. A vantagem que 

apresentam é o ganho de escala obtido no trabalho de identificar, analisar e atrair os que 

necessitam de recursos e aqueles que podem disponibilizar tais recursos. Ao invés de uma 

pessoa, física ou jurídica, decidir para quem emprestar e por qual taxa, este papel é delegado 

ao banco, que assume o risco de inadimplência, e remunera o depositante mediante juros. Da 

mesma forma, um tomador de empréstimo que necessite procurar alguém disposto a lhe 

emprestar determinada quantia, de acordo com prazo e taxa, procura este serviço em um 

banco. 

 

O papel principal dos bancos pode ser extraído da Teoria da Intermediação Financeira. 

DIAMOND (1996, pp. 51-65) explica que a intermediação financeira é feita por agentes, ou 

grupos de agentes, aos quais é delegada a autoridade de investir em ativos financeiros.  

 

Segundo SANTOS (2000, pp. 2-4), em um mundo onde o mercado é completo, modelo 

chamado Arrow-Debreu, a informação entre os agentes é simétrica (distribuída 

uniformemente) e não existe a necessidade de intermediários. Neste caso, os próprios 

investidores e tomadores de empréstimos poderiam encontrar a alocação ótima de risco, pois a 

informação disponível bastaria para a tomada de decisão.  

 

A teoria da intermediação começa a nascer a partir dos atritos existentes, em um mercado que 

não é completo nem perfeito, que demandam o papel de um intermediário, ou que a presença 

deste apresente vantagens. O conjunto de teorias mais antigas2 acerca do tema tratam sugere 

que este atrito é resultado do custo de transação, que reflete os custos fixos decorrentes de 

uma transação financeira, como o custo de avaliar ativos, de compartilhar risco e informações, 

                                                 
1 A palavra “banco” deriva do italiano “banca”, que por sua vez deriva do alemão “bank” e significa banco de 
madeira, usado por aqueles que se dedicavam ao ofício de trocar e emprestar dinheiro. A partir da Idade Média, 
começaram a se chamar assim as primeiras casas ou estabelecimentos nos quais se realizavam estas atividades. 
2 Para a teoria mais antiga, as contribuições mais citadas são de autores como Gurley and Shaw’s (1960), Leland 
and Pyle (1977) e Santomero (1984). 
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de equalizar prazos. Teorias mais contemporâneas3 afirmam que os atritos surgem da 

assimetria de informação4.  

 

Neste contexto, o intermediário tem o papel de prover liquidez e monitoramento. A liquidez 

se dá pela facilidade de troca de um ativo por outro, em relação a valores e prazos mais 

convenientes. Os intermediários financeiros criam ativos para os investidores com prazos 

mais curtos e passivos para os tomadores de empréstimos com prazos mais longos, 

oferecendo situações mais atraentes para as duas partes, o que, na realidade, cria liquidez. A 

redução do custo de monitoramento ocorre quando os agentes delegam ao intermediário a 

atividade de monitorar as atividades, características e projetos de um tomador de empréstimo, 

identificando tomadores com maior capacidade de retornar o capital emprestado.  

 

Os intermediários, com uma escala maior de operações, reduzem os custos de transação, 

distribuindo riscos e diversificando portfólios de forma mais econômica do que os indivíduos 

separadamente. Obtêm, então, ganhos de escala para o sistema. Diminuem a assimetria de 

informação, ao selecionar empresas e comunicar as informações proprietárias a um menor 

custo do que os tomadores de empréstimo, monitorando, com uso de tecnologia, as relações 

de crédito efetuadas. Exercem certo controle sobre os tomadores, influenciando o 

comportamento destes quando os empréstimos ficam pendentes, podendo reestruturar a 

dívida. Como conseguem formar relacionamentos duradouros, estabelecem compromissos 

que reduzem a assimetria de informação. 
 

Muitos autores complementam a teoria tradicional, como ALLEN (1996, pp. 1-2). Este autor 

também aponta que a teoria tradicional foca principalmente o papel do intermediário em 

reduzir os custos de transação e a assimetria de informação. Argumenta que, em função da 

evolução das atividades dos bancos, a função principal da intermediação passou a ser a 

administração de riscos, e aos bancos cabe o papel de facilitar a transferência destes riscos 

entre os agentes e o de lidar com mercados e instrumentos financeiros mais complexos.  
                                                 
3 Para a mais contemporânea, são bastante citados: Diamond (1984), Gale and Hellwig (1985), Bhattacharya and 
Thakor (1993). 
4 Informação assimétrica refere-se à situação na qual uma das partes de determinado contrato possui mais 
informações do que a outra, referente a um aspecto relevante. Em relação ao contrato (vide MILGROM, 1992), a 
assimetria informacional pode aparecer antes, por meio de informações ocultas, provenientes da seleção adversa,  
como estabelecido por ARCKELOFF (1970), minimizadas mediante estratégias de “signaling” e “screening”. 
Pode ser pós-contratual, por meio de ações ocultas, proveniente do risco moral (moral hazard, uma classe de 
comportamento indesejado, termo com origem na indústria de seguros). O problema de controle do desvio moral 
envolve custos de monitorar a ação dos indivíduos e o de prover incentivos adequados nos contratos elaborados, 
visto que contratos reais não são perfeitos.  
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A desregulamentação bancária (ou nova regulamentação5), acompanhou a maior 

disponibilidade de informações, via tecnologia e desenvolvimento do sistema financeiro, 

diminuindo os custos de transação e provendo os investidores de mais informações. A 

intermediação, por sua vez, aumentou. ALLEN (1996), ao descrever a função do 

intermediário como administrador de riscos, aponta que alguns riscos não nascem diretamente 

da intermediação, e são negociados, transferidos ou eliminados em conjunto. Assim, segmenta 

os riscos nos seguintes grupos: 

 

a) riscos que podem ser eliminados ou evitados utilizando-se de práticas de negócio: por 

meio de padrões de subscrição de emissão de títulos, procedimentos de due diligence, 

diversificação de portfólio; 

 

b) riscos que podem ser transferidos a outros participantes: para diversificar ou 

concentrar o risco de seus portfólios, participantes do mercado podem comprar ou 

vender exigíveis financeiros (financial claims), servindo-se de operações de swap 

(troca,conversão), de contratos que transfiram riscos, de ajuste de taxas; 

 

c) riscos que devem ser administrados pelas firmas de intermediação: neste caso, os 

riscos são inerentes à atividade e devem ser absorvidos na sua origem. São transações 

financeiras ou relações contratuais nas quais a instituição tem interesse fiduciário, ou 

quando os ativos são muito complexos ou sem liquidez. 

 

Em estudos sobre limitações de participação em mercados, ALLEN (1996) explica que 

existem custos fixos para os investidores aprenderem sobre uma ação em particular ou sobre 

instrumentos financeiros. O investidor tem que aprender como o mercado funciona, conhecer 

a distribuição dos ativos e como monitorar mudanças ao longo do tempo. Este custo de 

participação é importante para entender a mudança na intermediação ocorrida mais 

recentemente e a complementação proposta pelo autor. Em parte, também explica a maior 

participação dos fundos mútuos. Dessa forma, a administração de risco ganha importância na 

função da intermediação financeira. 

 

                                                 
5 Ver VASCONCELOS et al (2003, p. 106) 



10 

Em análises sobre o funcionamento do sistema financeiro e seu papel na economia, muitos 

autores também comentaram o papel da intermediação. SAMUELSON (1988, pp 331-335) 

acrescenta que, para a intermediação, os bancos criam instrumentos financeiros, como as 

contas correntes e contas de poupança. Sob o ponto de vista da vantagem macroeconômica, o 

mais relevante é a moeda escritural, que consiste nos depósitos à vista do público nos bancos 

comerciais, e são movimentados por cheque ou meio eletrônico. É relevante por ser 

importante componente da oferta monetária, que influencia na política monetária de um país e 

conseqüentemente em seus objetivos macroeconômicos. Por meio de reservas legais é que o 

governo, com a intermediação de um órgão regulador, pode limitar o crescimento da moeda 

bancária até o montante considerado desejável.  

 

A política monetária, conforme WONNACOTT (1982, p.213), é um dos instrumentos do qual 

o governo dispõe para controlar a demanda agregada. A política fiscal é outro instrumento 

utilizado. Isto ocorre, porque a política monetária implica no controle da quantidade de moeda 

na economia, e quando os indivíduos possuem mais moeda, tendem a gastar mais, o que 

aumenta a demanda agregada. As preocupações, de modo simples, seriam: a moeda perder 

seu valor, ocasionando inflação; ou a moeda ganhar valor e os altos juros pagos aos 

depositantes ocasionarem o desestímulo ao investimento, à produção de bens, o que 

impulsionaria a recessão, o desemprego e a estagnação.  

 

MANKIW (1998, pp 364-367) ao supor um mundo sem bancos, explica que a quantidade de 

moeda é a disponível em poder do público. Se os bancos passam a receber moeda, sem 

emprestar, constituem reservas, e parte delas fica em um banco central. Os bancos mantêm as 

reservas até que os depositantes façam uma retirada ou passem um cheque. Se os bancos em 

geral mantêm reservas de 100% dos depósitos efetuados, o sistema bancário não influencia na 

oferta de moeda.  

 

Se o banco começa a usar parte dos depósitos para conceder empréstimos, principalmente se o 

montante de novos depósitos for aproximadamente igual ao montante de retiradas, não é 

necessário manter em caixa todos os depósitos recebidos. MANKIW (1998) ressalta, ainda, 

que também agem como intermediárias financeiras (transferir recursos dos poupadores para 

os tomadores de empréstimos) instituições tais como bolsas de valores e mercado de títulos. 

Mas somente os bancos comerciais têm autorização legal para criar moeda escritural por meio 

do efeito multiplicador advindo dos depósitos à vista.  
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Outros serviços prestados por bancos englobam: a incorporação da informação disponível de 

um fato econômico no preço de uma ação e em outros ativos; facilitar, por meio do 

pagamento de serviços, as trocas, compras e investimentos na economia; realizar pagamentos 

sem o uso de moeda. 

 

 

1.1.1. Interesse dos agentes, atividade de brokerage6 e de transformação de ativos. 

 

Um banco normalmente obtém lucro das taxas cobradas por serviços financeiros e do spread 

de juros, que é obtido pela diferença entre remuneração paga aos depositantes e remuneração 

obtida dos empréstimos concedidos.  

 

Segundo ANDRADE (2002, pp 74-80), em geral, as famílias tendem a poupar quando sua 

renda supera seus gastos e as empresas, por sua vez, necessitam de recursos para financiar 

seus projetos. O Governo pode agir como tomador de recursos ou como fornecedor.  

 

O fluxo direto de recursos entre famílias e empresas fica restrito em função de diferentes 

interesses desses agentes em relação a: 

 

a) prazo de maturação: empresas procuram longo prazo e as famílias normalmente um 

prazo menor; 

 

b) custos de prospecção e monitoramento: a cada família caberia a tarefa de identificar e 

monitorar as empresas para as quais faria empréstimos, consumindo tempo e recursos 

tanto das famílias quanto das empresas; 

 

c) valores unitários dos títulos: as empresas costumam emitir títulos com valor de face 

elevado para reduzir custos de controle, o que, em função da indivisibilidade destes 

títulos, exclui grande parte das famílias como potenciais emprestadores. 

 

                                                 
6 Brokerage: corretagem 
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ANDRADE (2002) complementa que a instituição financeira exerce intermediação por meio 

das funções de brokerage e transformação de ativos. Esta divisão também é feita por 

SAUNDERS (2000, pp. 80-81). Pela função brokerage, identifica agentes com necessidades 

complementares em relação a prazo e taxa de juros, sendo remunerada por uma taxa de 

serviço. Como as instituições financeiras possuem maior quantidade e qualidade de 

informações sobre os agentes, os ganhos de escala reduzem o custo para todos os envolvidos. 

Esta redução é diretamente proporcional à quantidade de agentes envolvidos. Os serviços 

relacionados a esta função podem ser descritos como: 

 

a) serviços de transação: conferência de operações, compra e venda de títulos, custódia; 

b) consultoria financeira: aonde investir, administração de portfólio; 

c) seleção e certificação: classificação de títulos; 

d) origem: inicia um empréstimo para um tomador; 

e) emissão: coleta um título de crédito e oferece ao mercado; 

f) outros: atividades fiduciárias 

 

O mesmo autor ainda ressalta que, por meio da função de transformação de ativos, as 

instituições financeiras eliminam outros obstáculos entre os agentes, relacionados ao valor dos 

títulos e prazo das operações. Os serviços relacionados à esta função, juntamente com alguns 

exemplos, são: 

 

a) monitorar ou fiscalizar: o banco monitora se o tomador de empréstimo está cumprindo 

as cláusulas pactuadas no empréstimo;  

 

b) conhecimento administrativo: auxiliar na administração de uma empresa; 

 

c) garantir ou avalizar: uma companhia de seguros fornecendo um seguro;  

 

d) criar liquidez e transformar reclamações de direito: banco transforma um empréstimo 

vencido em pedido de indenização judicial. 

 

Desse modo, as instituições adquirem os títulos primários emitidos pelas empresas e emitem 

novos títulos com as características desejadas pelos fornecedores de recursos, e são 

remuneradas pelo spread entre as taxas dos títulos que adquire e dos que emite. Transformam, 
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desta forma, títulos de longo prazo e alto valor unitário em títulos de curto prazo e baixo valor 

unitário assumindo, assim, os riscos da operação (riscos de crédito, liquidez e preço - 

flutuações das taxas de juros). As instituições financeiras geram resultados positivos se 

gerenciarem estes riscos de forma que o custo efetivo seja menor do que o risco assumido. 

Esta redução de custos pode ser obtida por meio de:  

 

a) ganhos de escala na coleta e análise das informações, ao gerar empréstimos com 

menor custo de inadimplência; 

 

b) diversificação dos empréstimos, reduzindo o risco de crédito da carteira e o risco de 

preço; 

 

c) diversificação da base de depositantes, para manter o volume de depósito estável 

mesmo emitindo títulos de curto prazo e reduzindo empréstimos à longo prazo, 

reduzindo o custo de liquidez. 

 

Em relação à função das instituições, MERTON E BODIE (1995), sugerem que o sistema 

financeiro deve ser analisado sob uma perspectiva funcional e não sob uma perspectiva 

institucional. A perspectiva funcional se baseia nos serviços prestados pelo sistema financeiro, 

como disponibilizar um meio de transferir recursos econômicos ao longo do tempo. Ao 

contrário, a perspectiva institucional tem como foco as atividades dos bancos e companhias de 

seguros.  

 

O argumento em favor da perspectiva funcional é que, em longos períodos, as funções são 

muito mais estáveis do que as instituições. Na intermediação financeira, as instituições 

sofreram várias mudanças, mas a necessidade funcional persiste, embora disponibilizada e 

entregue de diferentes modos. A função de distribuição de ativos encontra respaldo na 

literatura que envolve os custos de transação. A função de dar origem a ativos está 

relacionada à assimetria de informação. Outra função é a de distribuir o risco entre diferentes 

participantes do mercado. 

 

SAUNDERS (2000, pp. 85-86) também destaca outras áreas de atuação das instituições 

financeiras, relacionadas às suas funções específicas: a transmissão da política monetária, a 



14 

alocação do crédito, a intermediação temporal, os serviços de pagamento e a intermediação de 

denominações. Como descritas a seguir: 

 

- a transmissão da política monetária (bancos): os depósitos nas instituições financeiras 

possuem bastante liquidez e um grande volume, representando uma parcela significativa da 

oferta de moeda, que por sua vez influencia na taxa de inflação. Constituem, portanto, um 

canal por meio do qual a política monetária afeta a economia; 

 

- a alocação do crédito (instituições de poupança, crédito rural): as instituições podem ser as 

únicas fontes de financiamento para determinados setores da economia, e podem ser 

utilizadas, em conjunto com os governos, para a destinação de subsídios especiais, como é o 

caso do setor imobiliário nos EUA, exemplos citados pelo autor;    

 

- a intermediação temporal (seguradoras instituições de previdência): refere-se à transferência 

de riqueza entre gerações, que pode ser feita através de poupança, mas também por serviços 

como seguros de vida e fundos de pensão, que apresentam atrativos como redução de carga 

tributária ou subsídios; 

 

- os serviços de pagamentos (bancos e instituições de poupança): o autor cita dois serviços 

particularmente importantes, a compensação de cheques e a transferência de fundos. Em 

função do volume de valores pagos mediante sistemas de pagamentos, qualquer interrupção 

do seu funcionamento causaria prejuízos à economia e andamento dos negócios; 

 

- a intermediação de denominações (fundos mútuos e de pensão): refere-se ao valor unitário 

elevado dos títulos que ficariam fora do alcance de poupadores e investidores se não fossem 

disponibilizadas pelas instituições financeiras as quotas de fundos de curto prazo, fundos 

mútuos de renda fixa ou de ações.  

 

 

1.1.2. Produtos gerados pelas instituições financeiras 

 

Embora o tipo de serviço oferecido por um banco dependa do tipo de banco e país, os serviços 

mais conhecidos envolvem: captar depósitos e abrir contas; emprestar dinheiro a empresas e 

indivíduos, trocar cheques, facilitar a transação de valores, emitir cartões de crédito e débito e 
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realizar a guarda de valores, entre outros. Em relação aos produtos gerados por essas 

instituições, existem abordagens distintas. 

 

CAMPOS (2002, pp 23-32) em estudo realizado sobre a produtividade e eficiência do setor 

bancário, apresenta duas abordagens principais para medir os produtos gerados pelas 

instituições financeiras: a abordagem da produção e a abordagem da intermediação. Na 

abordagem da produção, os bancos produzem depósitos e empréstimos para seus clientes, por 

meio de contas, medidas pela quantidade existente ou pelo número de transações realizadas, e 

utilizam como insumos o capital físico e o trabalho. Na abordagem da intermediação, os 

bancos fazem a intermediação de recursos entre agentes poupadores e investidores, captando 

fundos e os transformando em empréstimos ou investimentos em títulos. Nesta abordagem, os 

produtos são medidos em valor e não em quantidade de contas ou transações. Destaca, por 

fim, que o papel das instituições financeiras é duplo: fornecer serviços de processamento de 

transações e documentos e também intermediar a transferência de fundos de poupadores para 

investidores. Ao analisar o conjunto dessas abordagens e suas variantes, o autor observa que 

os insumos mais comumente considerados são: trabalho, medido pelo número de empregados; 

capital físico, medido pelo ativo imobilizado, ou pelas contas patrimoniais, ou ainda pelos 

valores de despesas relativos a estes insumos; e os fundos captados, depósitos a prazo, 

poupança, títulos. Em relação aos produtos, destaca: empréstimos, medidos pelas contas 

patrimoniais, e depósitos à vista, os depósitos remunerados são considerados insumos por 

alguns autores, por ser fonte de captação, e produto por embutirem serviços ofertados aos 

clientes, por outros autores.  

 

 

1.1.3. Sistema financeiro e crescimento econômico 

 

Segundo BELAICH (2003, p. 3), em um mundo de incertezas, todo o sistema financeiro tende 

a se desenvolver em torno de um sistema bancário capaz de alcançar economias de escala ao 

coletar e processar informações, o que facilita a alocação financeira. Ressalta que sistemas 

financeiros desenvolvidos, que transformam poupança em investimentos, estão 

freqüentemente associados a uma melhor performance econômica de crescimento. 

 

Para ADAM SMITH (1776), a chave para o crescimento econômico está nas instituições que 

dão aos indivíduos incentivos para investir tanto em capital físico como humano. Assim, 
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conforme NETO (2004), se uma economia não cresce ou está estagnada, a estrutura de 

incentivos existente não induz os indivíduos a investir e a introduzir inovações tecnológicas. 

Neto, na mesma obra, acrescenta, ainda, que a relação entre intermediação e crescimento já 

era destacada por autores como BAGEHOT (1873), que indicou que, na Inglaterra, a 

intermediação auxiliou o processo de industrialização por meio da mobilização de recursos 

para os investimentos necessários para invenções e inovações tecnológicas. Ainda segundo 

Neto, HICKS (1969) destaca que os produtos da revolução industrial já haviam sido 

inventados, porém não foram implementados até ser possível reunir e tornar líquidas a 

obrigações que demandavam um prazo de maturação relativamente longo. Para isso eram 

necessários poupadores. Para que a poupança se transforme em investimentos, o encontro 

entre as partes, que envolve custos de transação e de informação, é feito através da 

intermediação financeira.  

 

Segundo NETO (2004), citando Robert King e Levine, os intermediários financeiros, por 

meio da mobilização de poupanças, avaliação de projetos e redução dos custos de transação, 

facilitaram a introdução de novas tecnologias, o que auxiliou nas taxas de crescimento 

econômico. Outra constatação é que os efeitos do desenvolvimento financeiro se propagam ao 

longo do tempo, e que o desenvolvimento bancário, por sua vez, está relacionado ao sistema 

legal subjacente. Resultados empíricos indicam que nos países onde a lei protege os credores 

e onde o sistema legal tem maior “enforcement”, o sistema financeiro é mais desenvolvido. 

As ferramentas utilizadas nos mercados de crédito são as garantias (collateral) e as cláusulas 

restritivas; um sistema legal eficaz auxilia, dessa forma, a canalizar recursos dos credores para 

os tomadores de empréstimo ao efetivar a segurança destas ferramentas.  

 

Também existem opiniões contrárias sobre a influência da intermediação no crescimento. 

DIAMOND e DYBVIG (1983) formularam uma teoria na qual é formalizada a idéia de que a 

estrutura da intermediação financeira é instável e pode causar dificuldades econômicas. Este 

modelo foi utilizado para explicar o grande número de quebras de bancos na história dos 

EUA. GREEN (2000, pp. 3-13), afirma que se trata de um julgamento sobre uma relação de 

causalidade, com o qual os responsáveis pelas políticas econômicas devem se preocupar. 

Afirma que a teoria de Diamond pode estar incompleta, pois existe a possibilidade de que a 

instabilidade observada entre os intermediários financeiros apenas reflita a dificuldade 

econômica existente. 
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1.1.4. Dimensão do setor 

 

Analisados os aspectos iniciais, mais relacionados ao contexto econômico e funcionamento do 

setor, o papel dos bancos ganha importância quando verificados os dados que apontam a 

dimensão do setor bancário no mundo. 

 

Em relação à dimensão do setor, estudos do Banco Mundial (BARTH et al, 2004), para o final 

de 2001, demonstram a existência de cerca de 19.480 bancos comerciais em 151 países 

pesquisados. A quantidade de bancos é diferente entre os países. Os que possuem maior 

quantidade são: 

 

Classificação País Quantidade 
de bancos 

% Capital mínimo para 
ingresso no setor 

1° EUA 8.075 41% Estabelecido por estado 
2° Alemanha 2.526 13% 5 milhões de euros 
3° Rússia 1.276 7% 5 milhões de euros 
4° Áustria 907 5% 5 milhões de euros 
5° Itália 830 4% 6,3 milhões de euros 
6° França 444 2% 5 milhões de euros 
9° Espanha 285 1% 18 milhões de euros 
14° Brasil 180 1% 17,5 milhões de reais 
Total 151 países 19.480 100%  

Quadro 1 – Ranking dos países com maior quantidade de bancos em 2001  
Fonte: Banco Mundial 

 

Para os países mais populosos do mundo, tem-se: China, com 1,28 bilhões de pessoas em 

2002, 170 bancos em Macau e Hong Kong, 12,5 milhões de dólares de capital mínimo em 

Macau, e Índia, com 1,05 bilhões de pessoas, 97 bancos, 25 milhões de dólares de capital 

mínimo no caso de bancos estrangeiros.  

 

O número total de contas não segue necessariamente o tamanho da população. Por exemplo, a 

população brasileira em 2001 era de 174 milhões de pessoas e existiam 63,2 milhões de 

contas correntes. A população mundial, segundo dados do Banco Mundial (WORLD 

DEVELOPMENT INDICATORS, 2004), era de 4,4 bilhões de pessoas em 1980, passando 

para 6,2 bilhões em 2002 e estimada em 7 bilhões em 2015, sendo 3 bilhões com baixa renda, 

3 bilhões com renda média e 1 bilhão com alta renda.  
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A relação entre contas correntes e população é menor nos países mais populosos não 

desenvolvidos, onde grande parte da população não tem acesso aos serviços financeiros. 

 

Os números envolvidos no setor bancário impressionam. O GDP mundial em 2002 foi de US$ 

32,4 trilhões.  Os 1000 maiores bancos registraram lucros antes dos impostos de US$ 252 bi 

em 2002 e US$ 417 bi em 2003. Os EUA, com 211 bancos entre os maiores do mundo, 

registraram lucros de US$ 124 bi em 2002 e US$ 154 bi em 2003. A União Européia 

apresenta 271 bancos entre os maiores e alcançou lucros de US$ 153 bi em 2003. Em termos 

de retorno sobre o capital, os bancos dos EUA obtiveram em 2003 uma média de 29,3%, os 

bancos da União Européia 15,6% , os bancos da América Latina 23,9% e os bancos asiáticos 

12,1%. Uma simples listagem dos ativos dos 10 maiores bancos do mundo retrata valores 

acima do GDP de muitos países juntos (10,5 trilhões de dólares). 

 

Posição Nome do Banco País Ativos (US$ tri) 

1 Mizuho Financial Group Japão 1,29 
2 Citigroup EUA 1,26 
3 UBS Suíça 1,12 
4 Credit Agricole Group França 1,11 
5 HSBC Holdings Reino Unido 1,03 
6 Deutsche Bank Alemanha 1,01 
7 BNP Paribas França 0,99 
8 Mitsubishi Tokyo Financial Group Japão 0,97 
9 Sumitomo Mitsui Financial Group Japão 0,95 

10 Royal Bank of Scotland Reino Unido 0,81 
  Soma 10,54 

Quadro 2 – Maiores bancos do mundo por total de ativos, 2003  
Fonte: Banco Mundial 

 

Vale ressaltar que, em 2004, o Santander, após a aquisição do banco britânico Abbey National 

por US$ 15,6 bi, passou a ser o décimo maior banco do mundo, com aproximadamente 60 

milhões de clientes.   

 

 

1.2. ASPECTOS REGULATÓRIOS E DE RISCO 

 

A intermediação financeira envolve, como foi visto no item anterior, a administração do risco, 

que ganha maior importância com as alterações mais recentes ocorridas no sistema financeiro 
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mundial. Os aspectos regulatórios que envolvem a supervisão e regulamentação bancária, 

também são diretamente afetados pelos riscos existentes no negócio bancário.  

 

 

1.2.1. Riscos 

 

Os riscos que um banco assume determinam a solidez de sua carteira e da instituição. Tais 

riscos são inerentes à atividade bancária, concentrando os principais aspectos que podem levar 

uma instituição financeira à falência.  

 

NETO (2004) identifica quatro principais grupos de risco na atividade bancária: 

 

- Riscos financeiros, que envolvem: adequação de capital; risco de crédito; risco de 

liquidez; risco da taxa de juros; risco de mercado e risco cambial. 

 

- Riscos operacionais, que envolvem: risco da estratégia dos negócios; riscos internos e 

operacionais; riscos tecnológicos; riscos de má administração e fraude; 

 

- Riscos do negócio, que envolvem: risco legal; risco político; risco sistêmico e risco país; 

 

- Riscos de eventos, que envolvem: riscos de contágio; risco de crises bancárias e outros 

riscos exógenos.  

 

Dentre os riscos financeiros, ASHAUER (2000, pp. 10) destaca: 

 

A) Adequação de capital (Risco de solvência): é o risco do banco não possuir recursos 

suficientes para cobrir perdas geradas por todos os riscos a que está exposto. Os 

reguladores preocupam-se com este risco, buscando assegurar que os bancos apresentem 

um nível de capital que garanta a capacidade de solvência diante dos riscos tomados e 

procurando não gerar o efeito dominó em razão de insegurança generalizada e quebras 

sucessivas de instituições. 

 

B) Risco de crédito: é o risco do tomador de empréstimo ficar inadimplente ou aumentar 

a probabilidade de que isso ocorra. O banco procura diversificar a carteira de ativos, 
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reduzindo a dependência de um cliente ou setor. SAUNDERS (2000) reforça que o 

retorno esperado de um empréstimo, e conseqüentemente seu risco, depende de fatores 

tais como comissões de abertura de crédito, saldos mínimos exigidos, taxas de juros e 

prazo de vencimento. Os modelos qualitativos de avaliação de risco normalmente contêm 

fatores específicos da empresa devedora e fatores específicos do mercado (como ciclo 

econômico e taxas de juros).  

 

C) Risco de liquidez: liquidez é um conceito que indica a facilidade de negociação. O 

risco de liquidez, segundo MURANAGA (1997, p. 195), é o risco de ser incapaz de 

liquidar uma posição em certo intervalo de tempo e a um preço razoável. KATO (1999, p. 

4) aponta como fatores que afetam este risco: necessidade de comprar ou vender 

rapidamente; possibilidade de que outros “traders” percebam sua estratégia e aumentem 

preços; concentração de negócios; negociações em grandes volumes que afetam os preços. 

BESSIS (1998), exemplifica momentos de risco: quando o valor dos ativos de curto prazo 

é insuficiente frente a passivos de curto prazo ou saídas inesperadas; quando os custos de 

captação ficam muito elevados; quando há ausência de contrapartes que queiram comprar 

ativos sem descontos.   

 

D) Risco de taxa de juros: é o risco de um declínio de rentabilidade em função de 

movimentações nas taxas de juros. Com a alta nas taxas de juros, o tomador de recursos 

tem custos adicionais. Os bancos buscam mecanismos, por meio de taxas pré ou pós-

fixadas, que atrelam ativos e passivos a taxas com flutuações semelhantes, preservando 

seu spread. Parte deste risco é transferida para clientes que financiam suas operações e não 

têm necessariamente seu retorno atrelado diretamente à taxa de juros; dessa forma, o setor 

produtivo sente mais o impacto dessas flutuações do que o setor financeiro.  

 

E) Risco de mercado: é o risco de desvios adversos, em determinado período, no valor de 

mercado de uma carteira de títulos destinados à negociação, necessários para a liquidação 

de operações. O ajuste dos títulos a valor de mercado tem como intuito a redução deste 

risco. O risco de liquidez e o risco de volatilidade de ativos são componentes deste risco. 

 

F) Risco de moeda estrangeira: é o risco de perdas decorrentes de mudanças nas taxas 

de câmbio (conversão de moedas). O mercado financeiro criou inúmeros mecanismos para 
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anular as diferenças entre as moedas que constituem os passivos e ativos das instituições 

financeiras. 

 

Em relação aos riscos operacionais, evidenciam-se os seguintes: 
 

A) Risco da Estratégia do Negócio: é o risco de uma estratégia adotada resultar em 

redução da participação da instituição no mercado em que atua, podendo gerar maiores 

prejuízos. Pode surgir de falha nas análises sobre ampliação da demanda por 

produtos/serviços. 

 

B) Risco Interno e Operacional: segundo ASHAUER (2000, p. 10), é o risco de mau 

funcionamento dos sistemas de informação do banco, dos sistemas de reporte e dos 

sistemas de monitoração das regras internas. São perdas potenciais não conhecidas a priori 

pela administração do banco. A identificação de riscos potenciais por executivos de um 

banco pode envolver questões de risco moral (MILGROM, 1992), pois maiores provisões 

provenientes destes riscos podem impactar negativamente na remuneração variável destes 

executivos. 

 

C) Risco tecnológico: pode estar relacionado a um risco operacional, quando existem 

perdas por falhas de sistemas (software básico), sobrecarga ou obsolescência de 

equipamentos, ausência ou ineficiência de canais de telecomunicação que possibilitem o 

acesso à informação. SAUNDERS (2000, p. 104) explica que o risco tecnológico existe 

quando os investimentos em tecnologia não produzem as reduções esperadas de custo, em 

termos de economias de escala ou escopo. A economia de escala refere-se à capacidade de 

uma instituição reduzir seu custo médio operacional mediante a ampliação da produção de 

serviços financeiros. A economia de escopo ocorre quando são geradas sinergias de custo, 

produzindo mais de um serviço com os mesmos recursos.  

 

D) Risco de má administração e fraude: surge de atos realizados em desacordo com leis 

ou políticas internas, ou ainda com a intenção de fraudar, pelo emprego de atividades não 

autorizadas, divulgações indevidas, apropriação indébita, furto, uso de informações 

privilegiadas, e outros, que podem ser internos ou externos à organização. 

 

Dentre os riscos do negócio constam: 
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A) Risco Legal: conforme BACEN (2002, Manual da Supervisão) é o risco de perda 

devido à impossibilidade de se executar os termos de um contrato, incluindo os riscos 

provenientes de documentação insuficiente, falta de capacidade ou autoridade de uma 

contraparte, incerteza legal e a incapacidade de se implementar uma cobrança devido à 

quebra ou insolvência da contraparte. 

 

B) Risco Político: são riscos de natureza mais discreta, que podem afetar a rentabilidade 

de uma instituição financeira, por momentos políticos que culminem com leis, medidas 

provisórias, impostos ou medidas fiscais que também podem afetar a atratividade ou a 

liquidez de ativos. BAUGHN (1983, pp. 163-171), ao comentar sobre riscos, destaca que 

o maior risco político é o de expropriação, como ocorreu em Cuba nos anos 50 e no Chile 

nos anos 70. 

 

C) Risco Sistêmico e Risco país: os riscos sistêmicos são aqueles que afetam a saúde do 

sistema financeiro como um todo e que podem levar a uma crise financeira no país. O 

risco país, ou soberano, advém de drásticas mudanças políticas e sociais, nacionalização e 

expropriação, repúdio da dívida externa por parte do governo, controles cambiais e 

desvalorização. Embora o devedor possa ter os meios para quitar seu endividamento, o 

momento desse pagamento pode ser afetado pela ocorrência desses fatos. 

 

Em relação aos riscos de eventos, enumeram-se: 

 

A) Risco de Contágio: é aquele representado pela possibilidade de que dificuldades 

econômicas ou qualquer outra situação enfrentada por empresa do conglomerado 

econômico-financeiro ou do grupo econômico contamine ou atinja a imagem e a situação 

econômico-financeira da instituição. 

 

B) Risco de crise bancária: decorre de problemas estruturais do sistema financeiro, 

proveniente de taxas de juros, problemas no mercado de ações, questões de insegurança e 

outros, provocando retirada de depósitos com a possibilidade de quebra ou liquidação de 

instituições. 
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Além destes, o BACEN (2002, Manual da Supervisão) aponta outros riscos existentes para os 

bancos e para o setor: 

 

Risco de Imagem ou Reputação: decorre do impacto negativo da opinião pública sobre 

as operações/atividades da instituição. O risco de imagem pode danificar o negócio de 

uma instituição de muitas formas, como pela queda no valor da ação, perda do apoio da 

clientela e desaparecimento de oportunidades de negócios. 

 

Risco de Sucessão: é o risco representado pela dificuldade para o preenchimento de 

cargos executivos da instituição, particularmente aguda no caso de organizações 

familiares.  

 

Risco de Operações fora do balanço, citado por SAUNDERS (2000, pp. 103-104): uma 

atividade está fora do balanço patrimonial corrente, quando não diz respeito à posse de um 

direito primário corrente ou à emissão de uma obrigação secundária corrente. Esta 

atividade afeta a forma futura do balanço, pois envolve a criação de ativos e passivos 

condicionais. Uma carta de fiança, por exemplo, apresenta um risco se, caso um 

contratante não faça os pagamentos a que está comprometido, a carta de fiança for 

exercida contra o banco.  

 

Segundo BESSIS (1998), todos os riscos geram perdas potenciais esperadas e não esperadas. 

A única proteção eficaz contra perdas inesperadas é o capital que uma instituição possui. 

Dessa forma, este deve ser ajustado de modo a capacitar a instituição para absorver os 

impactos de perdas. Os supervisores dos sistemas financeiros estipulam regulamentos para 

garantir este capital. 

 

 
 

1.2.2. Aspectos regulatórios 

 

 

Dado seu importante papel na economia, os impactos sobre os diversos agentes e os riscos a 

que estão expostos, os bancos são instituições em que os aspectos regulatórios estão 

fortemente presentes. A principal preocupação é com a quebra de instituições financeiras, que, 
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em efeito dominó, é capaz de levar uma economia à recessão profunda. A regulamentação, 

deste modo, procura garantir a solidez das instituições e o fluxo de recursos entre os agentes 

econômicos.  

 

MATOS FILHO (1997, pp. 24-36) resume o cenário do efeito dominó ao comentar que as 

crises financeiras decorrem do agravamento dos problemas de informações assimétricas, em 

que o risco moral e a seleção adversa inviabilizam a atividade normal dos agentes financeiros. 

Essas crises, segundo o autor, surgem devido a três fatores: crescimento da taxa de juros 

(spread bancário), que facilita a entrada de devedores inadimplentes (seleção adversa); 

declínio no mercado acionário; e crescimento da incerteza. A conseqüência é o adiamento dos 

projetos de investimento em função da incerteza e da oferta insuficiente de crédito. Pode 

causar falências de empresas e instituições financeiras. Os bancos que concederam 

empréstimos em setores deficitários passam a arriscar mais na tentativa de recuperar o 

equilíbrio financeiro, gerando mais problemas de risco moral e seleção adversa. A partir daí, 

em virtude da falência de algumas instituições bancárias, os depositantes passam a 

desacreditar em todas, retirando depósitos, o que aumenta os riscos de uma crise sistêmica. 

Desse modo, as regulamentações e suas alterações surgem como respostas endógenas às 

mudanças no sistema financeiro, em especial às crises ou aos problemas percebidos no 

funcionamento desse sistema. A regulamentação do sistema financeiro tem que ser ágil, pois 

suas operações mudam ao longo do tempo, — em função do desenvolvimento da engenharia 

de intermediação de recursos, das técnicas de processamento de informações e do avanço nas 

comunicações. 
 

LIMA (2004, p. 12), afirma não existir consenso no debate teórico sobre a importância da 

regulamentação para a estabilidade do sistema financeiro, nem como deveria ser o modelo. 

Alguns a consideram imprescindível, outros consideram que o mercado deve funcionar sem 

intervenção de qualquer espécie, para que o  Estado não prejudique a eficiência do mercado. 

Alguns argumentos para a intervenção do Estado incluem: a estrutura de classe vigente, na 

qual a classe dominante pode não ter interesse em transformar os meios de produção; a 

formação de oligopólios, sobre os quais cabe a intervenção para tornar o mercado mais 

competitivo. A justificativa central para a intervenção do Estado no setor baseia-se na idéia de 

que o mercado não funciona de forma eficiente sem a intervenção por causa das imperfeições 

existentes. Os argumentos contra a intervenção estatal também são retomados por LIMA, na 

mesma obra, que aponta as abordagens de Buchanan (1975) e Olson (1982). A autora cita que 



25 

Buchanan considera que o Estado apenas deveria proteger os direitos individuais e garantir os 

contratos privados, sem interferir no comportamento dos indivíduos com a utilização de 

regras formais. LIMA (2004), também cita que para Olson, o Estado só deve interferir para 

solucionar problemas de coalizão distributiva. 

 

 

1.2.2.1. Justificativas para a regulamentação: assimetria de informação, externalidades e 

poder de mercado. 

 

A teoria a respeito da regulamentação prudencial apresenta três pontos que a justificam: 

assimetria de informação, externalidades e poder de mercado. A assimetria de informação, 

como foi visto, gera vulnerabilidade de exploração por desinformação dos depositantes. As 

externalidades são benefícios ou custos de uma transação não reconhecidos pelos agentes 

diretamente envolvidos. O poder de mercado, por definição, vem de uma instituição 

monopolista com capacidade de explorar sua condição, influenciando os tomadores de 

empréstimos. 

 

LIMA (2004) classifica as externalidades em positivas e negativas. 

 

Externalidades positivas estão relacionadas ao sistema de pagamento em que uma operação 

inicialmente privada entre dois agentes pode ser benéfica a outros indivíduos, em função da 

transferência de valores; e também às operações de crédito, quando o fechamento desta 

operação pode desencadear transações que beneficiem outros indivíduos. 

 

Externalidades negativas estão relacionadas à probabilidade de ocorrência de riscos 

sistêmicos. É o efeito dominó que pode afetar também instituições solventes. No sistema 

financeiro, esse risco é maior, pois existe interdependência entre bancos que operam no 

mercado interbancário e em função da confiança dos depositantes nas instituições, pois os 

depositantes podem retirar depósitos buscando investimentos mais seguros.  

 

Um ponto importante citado por LIMA (2004), sobre os mecanismos possíveis para 

solucionar o risco sistêmico (empréstimo de última instância e seguro depósito), está na 

possibilidade de risco moral, pois os depositantes poderiam ser menos cuidadosos ao avaliar 
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bancos para alocação de recursos e os bancos poderiam assumir posições mais arriscadas em 

função da redução da probabilidade da corrida bancária. 

 

Sobre a assimetria de informação, o autor dá um exemplo de seleção adversa. Os tomadores 

dispostos a aceitar recursos por taxas de juros mais altas nem sempre são os que darão 

melhores retornos, dado o maior risco de inadimplência destes tomadores. Este fato explicaria 

o racionamento de crédito, mesmo havendo uma demanda excessiva. Com aumento da taxa de 

juros, a probabilidade de inadimplência também aumentaria.  

 

 

1.2.2.2. Componentes da regulamentação 

 

ANDRADE (2002, p. 81) comenta a divisão feita por SAUNDERS (1997, p. 64) a respeito da 

regulamentação bancária, em quatro componentes:  

 

a) requerimento de capital: determinado pelas autoridades monetárias, estipula a 

alavancagem máxima que um banco pode atingir em função do perfil de risco dos 

ativos que possui. As perdas decorrentes de operações ativas devem ser cobertas 

primeiro pelo capital próprio, depois pelos recursos dos depositantes. Por isso o 

percentual de capital próprio existente em relação ao total de empréstimos concedidos 

apresenta tamanha importância. Esta métrica evoluiu no sentido de considerar a 

qualidade dos empréstimos concedidos, ou seja, o risco ponderado existente na 

carteira de crédito. Este limite pode, por outro lado, restringir a capacidade de geração 

de caixa da instituição financeira, por isso deve ser bem balanceado. É necessário 

lembrar que crescer em ativos significa assumir maiores riscos. Como os investidores 

exigem níveis de alavancagem consistentes com o risco que correm, os bancos com 

pouco capital em relação a seus ativos devem ter custo de captação maior. 

 

b) diversificação de ativos: a diversificação do portfólio de crédito é uma forma 

conhecida para diminuir a concentração de recursos em um único tomador, o que 

reduz as perdas decorrentes de inadimplência. 

 

c) seguros de depósitos: são fundos, geralmente mantidos com recursos dos próprios 

bancos, para garantir o capital dos depositantes no caso de quebra das instituições. 
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Deve-se evitar os saques generalizados, reduzindo riscos do efeito dominó. O seguro, 

por reduzir o risco de crédito para os depositantes, permite uma redução do custo de 

captação. No Brasil, a proteção ao correntista é de até R$ 20mil, e a fonte do fundo de 

seguros são os depósitos compulsórios sobre depósitos à vista que os bancos são 

obrigados a recolher. Nos EUA, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

protege o correntista de perdas de até US$ 100mil. 

 

d) monitoramento e auditoria: as autoridades monetárias recebem informações das 

instituições financeiras para avaliar a qualidade dos ativos e a situação financeira, 

contando também com auditores independentes, em busca de atuação preventiva. 

 

 

1.2.2.3. Classificação da regulamentação 

 

A regulamentação pode ser classificada em estrutural ou prudencial. A estrutural, segundo 

GOODHART (1998), tem por finalidade assegurar a solidez das instituições financeiras, e 

utiliza como instrumentos principais a carta patente, a restrição no número de agências, e 

restrições para algumas atividades. A prudencial, por sua vez, poderia ser adotada mesmo sem 

os riscos de uma crise sistêmica. Envolve: monitoração regulatória sobre qualidade dos ativos, 

adequação de capital, e restrições de portfólio com grandes exposições.  

 

No Brasil, o BACEN (2002, Manual da Supervisão) reconhece três categorias de supervisão, 

transcritas abaixo. Vale ressaltar que a regulamentação emitida pelo BACEN adota a 

abordagem prudencial.   

 

a) prescritiva: caracterizada por regras, requisitos, proibições e limites para as 

atividades das instituições financeiras. Os objetivos do modelo de supervisão prescritiva 

estão concentrados na verificação da observância a esses regulamentos e limites. São 

empregadas diferentes metodologias para: 

 

 Monitoramento e controle das informações apresentadas pelas instituições 

financeiras relativas a limites, índices e a outras restrições impostas pelos 

regulamentos; 
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 Utilização de serviços de auditores independentes, trabalhando em benefício da 

autoridade supervisora, para a verificação da obediência aos regulamentos, por 

meio do exame direto das transações; 

 

 Inspeções diretas pela equipe da autoridade supervisora. 

 

b) prudencial: caracterizada por regulamentos que estabelecem limites e requisitos 

preventivos, dentro dos quais cada instituição financeira deve operar, com pouca 

fiscalização detalhada. Os objetivos de supervisão tornam as instituições financeiras 

responsáveis pelo estabelecimento de políticas e procedimentos que irão promover o 

atendimento aos padrões prudenciais. As metodologias incluem: 

 

 Foco em riscos e na gestão de riscos durante as inspeções diretas nas instituições 

financeiras; 

 

 Verificação da adequação e consistência das informações apresentadas para análise 

indireta; 

 

 Avaliação da solidez da instituição financeira e das políticas gerenciais, em adição 

ao atendimento das normas prudenciais; 

 

 Monitoramento e análise econômico-financeira para identificar tendências 

desfavoráveis ou situações de alerta que exijam investigação mais profunda. 

 

c) de mercado: a estrutura jurídica e regulamentar exige que as instituições financeiras 

divulguem ao mercado o máximo possível de informações, de forma que o público e os 

demais participantes possam avaliar com facilidade sua situação financeira. Os objetivos 

da supervisão são similares aos dos outros modelos — solidez financeira, viabilidade e 
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conduta prudente por parte das instituições financeiras. Entretanto, a metodologia, ao 

incentivar a adoção de práticas que exijam a maior transparência possível, por parte das 

instituições financeiras, na condução de suas atividades, objetiva que o público esteja 

bem informado para escolher com quais instituições deseja trabalhar. Assim, as 

melhores são premiadas pela disciplina do mercado. 

 

 

1.2.2.4. O papel dos Bancos Centrais na supervisão prudencial 

 

SAUNDERS (2000) elenca seis tipos de regulamentação que podem ser impostos por 

governos federais, estaduais ou, ocasionalmente, por organismos internacionais: 

 

1. regulamentação voltada para segurança e solidez: para proteger o depositante contra o 

risco de falência de uma instituição, pode-se exigir a diversificação de ativos, a 

manutenção de um nível mínimo de capital, o estabelecimento de fundos de garantia e 

o monitoramento e vigilância in loco; 

 

2. regulamentação da política monetária: como os bancos centrais controlam apenas a 

moeda exógena (papel moeda e metálica na economia), eles podem estipular que as 

instituições mantenham um nível mínimo de reservas em numerário sobre o total de 

depósitos (moeda exógena), controlando, desta forma, a oferta monetária; 

 

3. regulamentação da alocação de crédito: para promover a alocação de crédito para 

setores específicos, pode-se exigir um nível mínimo de ativos de um determinado setor 

na carteira da instituição, ou estabelecer tetos para taxas de juros, preços ou 

comissões; 

 

4. regulamentação da proteção ao consumidor: tem o intuito de coibir a discriminação na 

concessão de crédito, ao solicitar relatórios específicos que informem as razões de um 

crédito ter sido concedido ou não; 
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5. regulamentação da proteção ao investidor: principalmente por intermédio de leis, visa 

proteger os investidores contra negociação de títulos por insiders, ausência de 

divulgação, desfalques, descumprimento de obrigações fiduciárias; 

 

6. regulamentação do ingresso no setor: a rentabilidade das empresas já estabelecidas, 

que competem no setor, pode ser afetada por alterações no custo de ingressar no setor, 

diretamente (capital mínimo) ou indiretamente (restrições a indivíduos). Também 

pode se efetivar pelo controle da amplitude das atividades permitidas em função do 

tipo de autorização de funcionamento. 

 

Em 2001, o Banco Central Europeu publicou um artigo no qual se discutem, além das 

atividades que a função de supervisão demanda, os prós e contras da participação dos bancos 

centrais na supervisão prudencial. 

 

As atividades relacionadas à supervisão são classificadas em três categorias: 

 

a) atividades de proteção do investidor: centradas, sobretudo, no estabelecimento e 

aplicação de normas de conduta no exercício da atividade e de prestação de informação; 

 

b) supervisão micro-prudencial: inclui o controle à distância e inspeções com vistas a 

verificar a estabilidade financeira das instituições individualmente consideradas, no 

sentido, sobretudo, de proteger os depositantes e outros pequenos credores; 

 

c) análise macro-prudencial: engloba todas as atividades relacionadas ao 

acompanhamento da exposição ao risco sistêmico e à identificação de potenciais 

ameaças à estabilidade geradas pela evolução macroeconômica ou dos mercados 

financeiros, bem como pelas infra-estruturas do mercado. 

 

As entidades de supervisão, quando são independentes, tendem a dar maior ênfase à atividade 

de proteção ao investidor, enquanto a micro-prudencial fica em segundo plano. O artigo relata 

que o contrário ocorre quando a entidade não é independente. 

 

Os argumentos a favor da participação dos bancos centrais na supervisão prudencial podem 

ser agrupados em três categorias básicas: 
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a) existência de sinergias que dizem respeito à informação entre a supervisão e as 

principais funções dos bancos centrais: destaca-se que as informações confidenciais 

recolhidas para fins de supervisão podem ser importantes para a vigilância dos sistemas de 

pagamento e para a verificação da segurança de outras infra-estruturas de mercado, essenciais 

para a boa condução da política monetária. Alguns estudos indicam que a informação micro-

prudencial permite a obtenção de estimativas mais exatas da atividade econômica e das 

pressões inflacionárias, o que possibilita uma melhor orientação da política monetária. Além 

disso, quando ocorrem crises nos mercados financeiros, o envolvimento do banco central é 

inevitável. 

 

b) ênfase nos riscos sistêmicos: os bancos centrais estão mais bem posicionados para avaliar 

as probabilidades e o potencial impacto de choques macroeconômicos ou perturbações nos 

mercados de capitais nacionais e internacionais, bem como constatar a existência de fatores 

comuns com possíveis repercussões na estabilidade de grupos financeiros. Os bancos centrais 

provavelmente mostrarão menor relutância em permitir a falência de instituições individuais 

quando não for provável que ocorra o efeito dominó, limitando-se, desse modo, o risco moral. 

 

c) independência e competência técnica: a independência da autoridade de supervisão 

relativa a interferências políticas é importante para uma supervisão eficaz. Aplica-se, em 

especial, a países onde leis, regulamentações e atos administrativos podem interferir nas 

escolhas dos intermediários financeiros para concessão de empréstimos em função de 

“créditos políticos”. A necessidade de atribuir um grau satisfatório de independência 

operacional às autoridades de supervisão é igualmente sublinhada nos Princípios 

Fundamentais para um Controle Bancário Eficaz, estabelecidos pelo Comitê de Supervisão 

Bancária de Basiléia. Os conhecimentos sobre a estrutura e desempenho do sistema financeiro 

nacional são argumentos adicionais que pesam a favor da participação dos bancos centrais na 

supervisão prudencial. 

 

Por outro lado, são três os argumentos utilizados a favor da atribuição de poderes de 

supervisão a uma autoridade única, não integrada aos bancos centrais: 

 

a) os potenciais conflitos de interesses entre supervisão e política monetária e o risco 

moral: a fragilidade do sistema bancário pode levar o banco central a seguir uma política 
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monetária mais acomodada, com efeitos na estabilidade de preços, pois, ao manter esta 

estabilidade o banco central promove a estabilidade financeira, sem intervir na fragilidade do 

sistema. Só interviria quando a instabilidade financeira fosse relevante em termos 

inflacionários. Assim, o argumento é que, para focar o combate à inflação, o banco central 

não deve ter responsabilidades sobre a supervisão. Este ponto é questionável, pois a 

fragilidade dos bancos se verifica justamente quando os riscos da estabilidade de preços 

diminuem. Outro ponto a favor da separação é que existe o risco moral das entidades 

supervisionadas assumirem riscos excessivos em função da assistência prestada pelo banco 

central (empréstimos de emergência ou manipulação das taxas de juros), encobrindo 

deficiências também nas funções de supervisão. O questionamento, neste caso, é de que os 

empréstimos de emergência são concedidos contra garantias e a uma taxa normal ou mesmo 

punitiva. As medidas de liquidação e saneamento, sim, podem ser fonte de risco moral, mas 

normalmente não são de responsabilidade dos bancos centrais. O que pode ocorrer é a 

penalização dos gestores e acionistas de instituições faltosas, o que reduz tal risco. 

 

b) a tendência para o desenvolvimento de conglomerados e a diluição das distinções 

entre produtos e intermediários financeiros: argumenta-se que as entidades de supervisão 

setoriais podem ser menos eficientes em grandes e complexos grupos financeiros e as 

diferentes regras setoriais podem alterar as condições de igualdade na concorrência entre 

intermediários. Porém o próprio argumento de desenvolvimento de conglomerados está 

relacionado a estruturas de supervisão mais eficazes, que limitam o peso da regulamentação 

sobre os intermediários, com uma única prestação de informações. Contudo, o banco central 

não deve ser considerado o candidato mais apropriado para a supervisão de todo o sistema 

financeiro, devido à menor expertise junto às empresas de investimentos e companhias de 

seguros. 

 

c) a necessidade de evitar uma concentração excessiva de poderes no banco central: um 

banco central independente, com funções de supervisão e regulamentação, que abrange ainda 

todo o setor financeiro, prejudica o sistema de separação de poderes, necessário nos sistemas 

democráticos para evitar o abuso no desempenho de funções públicas. 

 

No artigo não são apresentadas conclusões a respeito, apenas aponta-se que, nos EUA e na 

área do Euro, os bancos centrais desempenham as funções de supervisão de forma eficaz. A 
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experiência resultante do desempenho do modelo de autoridade única, do tipo da ESA 

britânica, era ainda pouco significativa. 

 

 

1.2.2.5. Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia 

 

Devido à situação de alguns bancos durante a crise da década de 80, a comunidade bancária 

internacional procurou melhores práticas globais e definiu padrões. O Acordo da Basiléia I 

surge nesse contexto, e enfatiza a importância da adequação de capital. É necessário lembrar 

que o Comitê da Basiléia foi criado antes, na década de 70, refletindo a preocupação com o 

crescimento das operações bancárias internacionais, que poderiam acarretar riscos até então 

não fiscalizados, e assim prejudicar a saúde financeira de instituições nacionais. Em 1988, o 

Acordo da Basiléia foi firmado entre países do G-10, com a publicação do documento 

“International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards”. 

 

HELLMANN et al (1998) apontam que, ao longo do tempo, ocorreram muitas alterações nos 

sistemas de regulamentação prudencial. Primeiro, dado o número crescente de transações 

mais complexas, foi dada grande ênfase ao monitoramento do sistema de administração de 

riscos dos bancos, e menor ênfase no monitoramento de transações individuais. Entretanto, 

tanto essa função quanto a de prover sistemas de pagamentos para tais transações, continuam 

a ser fundamentais para o funcionamento do sistema financeiro. Em segundo lugar, afirma-se 

que, na onda de liberalização do mercado financeiro, as taxas de juros tiveram nova 

regulamentação e as restrições sobre a escolha de ativos pelos bancos foram retiradas. 

CHAMI (2003) comenta que a inflação alta gerou uma demanda por novos produtos e 

intensificou a competição. Em terceiro lugar, foi dada grande ênfase aos requerimentos de 

capital, que utilizam tipicamente os padrões do BIS contidos no Acordo da Basiléia. 

 

O requerimento de capital mínimo, baseado em uma razão capital/ativos ponderados pelo 

risco, foi estipulado em 8%. Pelo menos metade desse percentual deveria ser obtida pelo 

capital chamado Tier1 (capital social e reservas). Os bancos reagiram ao Acordo da Basiléia I 

procurando maneiras de economizar capital. Como os padrões estabelecidos focavam mais no 

risco de crédito, e não penalizavam por outros riscos, os bancos incrementaram a exposição 

em riscos de mercado e de taxa de juros. Também securitizaram parte de seus ativos, gerando 

renda por meio de taxas, ficando com ativos de menor qualidade. As deficiências do Basiléia I 
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fizeram com que o Comitê melhorasse as regras, pela elaboração de conceitos mais apurados 

e compreensivos de sensibilidade ao risco. Em 1999, foi apresentada a proposta que, depois 

de comentada e aprimorada, culminou com a formalização do Novo Acordo de Capital da 

Basiléia em 2001. O enfoque é mais flexível, dando ênfase às metodologias de gerenciamento 

de risco dos bancos, à supervisão das autoridades bancárias e ao fortalecimento da disciplina 

de mercado.  

 

O Novo Acordo está calcado em três importantes pilares: 

 

Pilar I – Regulamentações 

 

O novo conceito mantém a definição do que é capital e o mínimo de 8% para os ativos 

ponderados ao risco. A novidade é a metodologia de mensuração, análise e administração de 

risco de crédito, e operacional, como perdas provocadas por erros, falhas em sistemas, 

fraudes. São apresentados dois métodos para a mensuração do risco de crédito: 

 

a) Critério Padrão: de uso mais adequado a bancos menores e menos sofisticados, que 

não possuem conhecimentos para desenvolver modelos próprios de avaliação de risco 

de crédito. Podem-se usar agências públicas ou privadas de classificação de risco. 

 

b) Classificação Interna (IRB – Internal Ratings Based Approach): os bancos podem 

utilizar metodologia própria, dependendo de aprovação de órgão supervisor. A 

avaliação é mais rígida e deve-se ter maior transparência para com o mercado. 

 

O Pilar I aponta, também, a necessidade dos bancos demonstrarem o nível de risco de taxa de 

juros e o risco administrativo. O risco operacional é introduzido e inclui risco de erros nas 

transações, riscos de controle, sistêmicos, e riscos de eventos. Estimativas apontam que o 

risco operacional deve ser responsável por 20% do capital detido pelos bancos.7 

                                                 
7 Maiores detalhes sobre o risco operacional podem ser verificados no trabalho de SALZANO (2004). 
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Pilar II - Supervisão 

 

Visa assegurar que os bancos tenham procedimentos internos sólidos para determinar o risco e 

calcular a quantidade requerida de capital. O supervisor deve assegurar que os sistemas e o 

capital estão apropriados, e ter autoridade para intervir quando necessário. Verifica-se, 

também, se a instituição está mantendo capital correspondente ao nível de risco de taxa de 

juros.  

  

Pilar III – Disciplina de Mercado 

 

Estimula-se maior disciplina do mercado mediante o aumento da transparência dos bancos, 

para que os agentes estejam bem informados sobre o perfil de risco dos bancos. As 

informações devem ser disponibilizadas em tempo hábil para os supervisores do sistema e 

para o público. O mercado também requer instrumentos que sirvam como meios para 

disseminar a avaliação que o próprio mercado faz das instituições financeiras. 

 

As novas exigências demandam tempo e grande esforço para sua implementação, tanto por 

parte das instituições quanto por parte dos supervisores do sistema. Este tema merece estudos 

aprofundados, até mesmo em função de alguns autores terem argumentado que o Basiléia I foi 

responsável por problemas de crédito nos EUA e nas economias emergentes no início dos 

anos 90. A recessão se intensifica e prejudica a recuperação, pois os tomadores não 

conseguem crédito em função de taxas elevadas e de do receio dos depositantes.8  

 

CHAMI (2003) faz outras considerações a respeito. É possível, afirma, que o enfoque no 

controle de capital possa complicar a condução da política monetária, quando as autoridades 

necessitarem expandir a oferta de moeda, pois a restrição de capital poderá implicar na 

impossibilidade de ampliação de empréstimos. Em países emergentes, mais propensos a 

choques negativos na economia, o período de recuperação pode ser prolongado.  

 

O governo também pode ser afetado, segundo CHAMI (2003). Como existe a sugestão de 

avaliação de crédito por agências externas, quando o banco não possui sistema interno e essas 

                                                 
8 CHAMI (2203), neste sentido, cita os trabalhos de Bernanke e Lown (1991), Berger e Udell (1994), Peek e 
Rosengren (2000). 
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agências constatarem que o risco soberano do país é alto, como o de não pagar a dívida, as 

taxas sobre o capital para os bancos que emprestam ao governo serão maiores. Para evitar 

essas taxas, ou níveis maiores de capital, bancos locais ou mesmo estrangeiros poderão 

reduzir os empréstimos ao governo. Em função disso, os bancos forçam os governos a 

procurarem outros meios para financiar suas necessidades e pressionam para que a situação 

fiscal seja colocada em ordem. 

 

A regulamentação como apresentada, pode favorecer tanto a competição no setor quanto a 

concentração e o poder de mercado das instituições. O estímulo à maior competição é 

apresentada como justificativa da existência da regulamentação, para não permitir que uma 

instituição explore sua capacidade monopolista, influenciando os tomadores de empréstimos. 

Deve garantir o fluxo normal de recursos entre os agentes econômicos. Por outro lado, a 

maior preocupação é a de garantir a solidez das instituições, com os cuidados necessários para 

evitar a probabilidade de crises sistêmicas. Sob este aspecto, pode existir o estímulo à criação 

de instituições maiores, que atendam os requisitos de capital e que tenham maior 

diversificação de riscos. Pode-se até mesmo regulamentar o ingresso no setor, para proteger a 

rentabilidade de instituições já estabelecidas. Percebe-se o contra-senso ao levantar este 

aspecto da regulamentação e sua relação com a competitividade. A regulamentação pode, 

dessa forma, ajudar a estabelecer instituições mais eficientes, mas não necessariamente 

competitivas. A eficiência, no caso dos bancos, é um fator preponderante para sua 

perpetuidade como instituição sólida, que transmita segurança aos agentes econômicos. É um 

tipo de instituição que se pode dar ao luxo de lucrar sem ser competitiva, e a regulamentação 

pode auxiliar na continuidade desta situação. A disciplina de mercado, que exige maior 

transparência dos bancos pode ser um fator que auxilia na competição, à medida que 

instituições de proteção ao consumidor elaborem a consolidação e divulgação das taxas e 

serviços oferecidos pelos diversos bancos.   
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2. CONSOLIDAÇÃO INTERNACIONAL DO SETOR E REPERCUSSÕES – 

BRASIL E ESPANHA 

 
 
2.1. O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA 

 

 

Um extenso trabalho foi encomendado pelo G10, desenvolvido a partir de 1999 e consolidado 

em 2001, com o intuito de analisar a consolidação no sistema financeiro mundial e seus 

impactos potenciais. O desenvolvimento dessa atividade foi organizado por meio da formação 

de grupos de trabalho que envolveu vários países e organismos internacionais. O G10 é um 

grupo formado por países industrializados9, que realizam cooperação e consultas que 

envolvem questões econômicas, financeiras e monetárias. Alguns aspectos desse trabalho 

serão citados juntamente com a posição de outros autores sobre a consolidação bancária. 

 

Para uma melhor compreensão sobre o tema, a exposição da presente análise foi organizada 

em quatro aspectos, a saber: definição de consolidação, tipos existentes, causas da 

consolidação e suas conseqüências ou efeitos. 

 

 

2.1.1. Definição 

 
A consolidação bancária deve ser entendida, segundo PAULA (2002), como o processo 

resultante de uma fusão ou aquisição dentro de um setor, o que reduz a quantidade de 

instituições, e ocasiona o aumento da concentração de empresas no mercado. 

 

De um ponto de vista mais geral, a consolidação do setor de serviços financeiros envolve 

maior controle sobre os recursos do setor, seja pela redução do número de firmas, seja pela 

diminuição da rivalidade ente elas. Pode resultar de uma recombinação das instituições 

existentes, do crescimento das maiores, ou da saída das menores. A recombinação pode se dar 

mediante fusões e aquisições - mais comum no setor bancário, como citado por PAULA 

(2002), ou por meio de joint ventures10 e alianças estratégicas.   

                                                 
9 Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos 
10 Associação de empresas, não definitiva, para explorar determinado(s) negócio(s), sem que nenhuma delas 
perca sua personalidade jurídica. 
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Uma fusão ocorre quando uma empresa combina-se com outra, gerando uma só empresa, de 

forma que uma das que existiam inicialmente perca sua identidade original. Uma aquisição 

ocorre quando uma firma adquire o controle de outra sem a combinação dos ativos. A aliança 

estratégica permite que as empresas trabalhem em conjunto, sem a divisão de controle, 

constituindo-se uma colaboração focada em atividades, serviços ou produtos bem definidos. 

Uma joint venture é um tipo de aliança estratégica onde duas ou mais empresas formam e 

controlam em conjunto uma diferente entidade, criada para um objetivo específico, o que 

pode ser a precursora de uma fusão. 

 

 

2.1.2. Tipos 

 

Os tipos principais de consolidação bancária, citados por BERGER (1999) são: 

 

- As que envolvem organizações bancárias dentro de um país; 

 

- As que envolvem organizações bancárias originárias de países diferentes; 

 

- A universal, entre bancos comerciais e instituições financeiras de outros tipos. 

 

O movimento na década de 1920 foi bastante significativo no setor financeiro, tanto no 

interior das fronteiras nacionais quanto entre fronteiras. Grandes conglomerados foram 

formados, com atuação global. 

 

Essas fusões e aquisições foram conduzidas principalmente por bancos que agruparam 

variados tipos de serviços financeiros, incorporando empresas de seguros e de previdência. A 

consolidação mais comum nesse período foi entre empresas do mesmo segmento dentro de 

um único país; o segundo tipo mais comum foi o que envolveu diferentes segmentos. 

 

A estrutura da indústria bancária, mesmo com a consolidação, continuou a apresentar grandes 

diferenças entre os países, variando de estruturas muito concentradas, como na Austrália, 

Bélgica, Canadá, França, a outras bem pouco concentradas, como nos EUA e Alemanha. 
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De um ponto de vista histórico, pode-se dizer que a onda internacional de fusões que começou 

na segunda metade dos anos 1980 e se estende até o momento atual, e que envolveu empresas 

de vários setores, foi a quarta constatada no século 20 (COMIN, 1996). A primeira onda 

ocorreu em meados de 1900, envolvendo cerca de 1200 operações. A segunda, em torno de 

1929, envolvendo 1500 operações e a terceira no final dos anos 60, envolvendo cerca de 3000 

operações. A quarta onda vem batendo recordes tanto em relação aos valores quanto ao 

número de operações. Apenas em 1998 ocorreram nove dos dez maiores acordos da história, 

como a aquisição da Mobil pela Exxon no setor de petróleo e gás, envolvendo 86 bilhões de 

dólares. 

 

 

2.1.3. Causas 

 
As causas da consolidação podem ser agrupadas em: motivos; fatores ambientais que 

incentivaram a consolidação e fatores ambientais que desincentivaram a consolidação. 

Na prática, estão interligados e variam conforme o tempo e os países envolvidos. 

 

Em relação aos motivos mais destacados na literatura, tem-se: 

 

a) redução de custos: 

 

Em função do aumento da competição, as margens líquidas de juros dos bancos diminuíram e 

um desafio foi o corte de custos. As fusões e aquisições auxiliam neste processo, pois 

permitem economias de escala e escopo, com uma alocação mais eficiente de recursos. 

Entretanto, não existem evidências fortes de que estas economias ocorram nos patamares 

desejados. Como a redução de custos é limitada, esta pressão também existiu sobre o aumento 

de receitas. 

 

b) aumento de receitas: 

 

Para aumentar seus negócios e a base de clientes, os bancos podem crescer organicamente, 

ganhando escala, ou mediante fusões e aquisições, cuja expansão é mais rápida. Outro ponto 

esperado é que exista aumento no poder de mercado ao consolidar instituições maiores. Já a 
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diversificação de produtos é um fator importante quando a consolidação se dá entre setores 

diferentes.  

 

A competição bancária que levou à busca de aumento de receitas e redução dos custos 

também se deve, segundo PAULA (2002), à entrada de novas instituições financeiras (como 

as de poupança) e não financeiras (grandes lojas de varejo e firmas de cartão de crédito) no 

mercado de crédito comercial. 

 

c) mudança no foco organizacional: 

 

VASCONCELOS (2001) afirma que a necessidade de rearranjos organizacionais para o 

atendimento de novas demandas dos clientes também motivou a consolidação. Os clientes 

corporativos preferem concentrar seus negócios em um pequeno número de instituições, 

reduzindo os custos de transação e a disseminação de informações privadas. Além disso, esses 

clientes demandavam ativos mais complexos e atuação em vários mercados, o que favorece a 

atuação global dos bancos. 

 

d) redução de riscos: 

 

A diversificação setorial de riscos também é trabalhada por VASCONCELOS (2001) ao citar 

o trabalho de EDWARDS & MISHKIN (1995). As instituições consolidadas tendem a 

ampliar o leque de ativos, diversificando a carteira de forma setorial, geográfica e de 

produtos. Com uma visão mais abrangente dos negócios, via expansão, podem construir 

modelos mais confiáveis para a administração de riscos de crédito e de mercado. 

 

O Acordo da Basiléia, com o intuito de reduzir o risco sistêmico, impulsionou o 

fortalecimento de sistemas financeiros nacionais e a criação de instituições de maior porte, 

atendendo os requisitos do acordo. 

 

O próprio desenvolvimento tecnológico tornou as instituições mais eficientes na avaliação de 

riscos em suas operações (técnicas padronizadas de credit scoring), ampliando-as até mesmo 

para regiões sobre as quais não tinham experiência segura. 

 

e) aumento dos ganhos dos administradores: 



41 

 

Esta é uma hipótese apontada por VASCONCELOS (2001), na qual sugere que os próprios 

administradores incentivam as fusões e aquisições movidos pelo desejo de ampliação de 

ganhos, dado que, normalmente, os proventos dos dirigentes aumentam no período posterior à 

consolidação. 

 

Os fatores ambientais são aqueles que afetaram o setor, influenciando os motivos citados 

acima ou criando outros, que incentivam a consolidação. Os principais apontados por 

diversos autores são: 

 

a) Desregulamentação: 

 

Juntamente com o desenvolvimento tecnológico, a desregulamentação é apontada como o 

fator que mais influenciou o processo de consolidação. É também chamada de nova 

regulamentação ou liberalização financeira. 

 

KOCH (2000, pp. 17-18) explica que a regulamentação especifica a quem é permitido 

administrar um banco, aonde os bancos podem se localizar, quais produtos e serviços podem 

oferecer, e as restrições de portfólio. A desregulamentação é o processo de eliminar essas 

regulamentações existentes. Normalmente é confundida com a reregulamentação 

(reregulation), que é o processo de implementar novas restrições ou alterar os controles 

existentes sobre indivíduos e atividades associadas ao setor bancário. A reregulamentação 

surge como resposta à tentativa dos participantes do mercado de burlar as regras existentes. 

 

CHESNAIS (1996, p. 261-265), aborda três aspectos em relação ao processo de 

desregulamentação: a abertura dos mercados financeiros (liberalização dos fluxos de câmbio, 

abertura do mercado de securitização à operadores estrangeiros, abertura das Bolsas a 

empresas estrangeiras); a desintermediação (clientes buscando outras formas de investimento, 

em função de altas taxas administrativas e diferencial entre juros pagos aos clientes e juros 

cobrados); a própria desregulamentação (resultado da adoção de regimes de mercado, 

envolvendo a liberalização dos fluxos internacionais de mercadorias, serviços e capitais). 

 

CHESNAIS (1996, pp. 261-265), aborda três aspectos em relação ao processo de 

desregulamentação: a abertura dos mercados financeiros (liberalização dos fluxos de câmbio, 
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abertura do mercado de securitização a operadores estrangeiros, abertura das Bolsas a 

empresas estrangeiras); a desintermediação (clientes que buscam outras formas de 

investimento, em função de altas taxas administrativas e do diferencial entre juros pagos aos 

clientes e juros cobrados); a própria desregulamentação (resultado da adoção de regimes de 

mercado, que envolvem a liberalização dos fluxos internacionais de mercadorias, serviços e 

capitais). 

 

PAULA (2002) cita como exemplo no processo de desregulamentação o Ato Riegle-Neal nos 

EUA e o Progresso de Mercado Único na União Européia.  

 

Segundo VASCONCELOS (2001), as oportunidades e incentivos para a consolidação não 

seriam aproveitados se os padrões vigentes de regulação do setor financeiro até os anos 1970 

tivessem permanecido. 

 

Com a desregulamentação e oportunidade de consolidação, muitas instituições, vislumbrando 

ganhos financeiros até mesmo imediatos com a valorização das ações, envolveram-se nesses 

processos de fusão e aquisição. Tal fato aumentou a contestabilidade dos mercados 

financeiros nacionais e, face à competição estrangeira, as instituições nacionais se 

fortaleceram com este processo. 

 

VASCONCELOS (2001) cita alguns fatores que desencadearam o processo de 

desregulamentação. A ineficácia do controle sobre as taxas de juros, em função das mudanças 

na orientação da política econômica e nas tecnologias financeiras; das operações offshore, em 

que os bancos burlavam o teto estipulado para taxa de juros; do subsídio a serviços bancários 

aos clientes, como forma dos bancos contornarem a restrição de pagamento de juros sobre 

depósitos à vista. Outro fator foi o desmanche, nos anos 1970, do sistema cambial 

estabelecido pelo Acordo de Bretton Woods. Por fim, o processo de securitização de dívidas e 

integração mundial dos mercados de capitais, na década de 1980. 

 

b) Globalização: 

 

A globalização é, em muitos aspectos, um produto das mudanças tecnológicas e da 

desregulamentação. Ela influencia a consolidação para as instituições engajadas em fornecer 

uma ampla gama de serviços financeiros em um contexto global. A expansão de empresas não 
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financeiras, juntamente com suas necessidades financeiras, também estimulou os 

intermediários na busca de fusões e aquisições. 

 

c) Pressão dos acionistas: 

 

O aumento da competição, que leva a uma redução das margens de lucro, resultou em maior 

pressão dos acionistas pela melhoria de performance. PAULA (2002) cita que, em função da 

pressão por canais alternativos de funding, assim como a pressão de outra instituições, 

domésticas e estrangeiras, leva naturalmente à ênfase crescente no retorno aos acionistas 

como principal objetivo dos negócios dos bancos. 

 

d) O Euro: 

 

PAULA (2002) argumenta que o Programa de Mercado Único e a União Monetária Européia, 

ao eliminarem as diferenças entre moedas, estruturas regulatórias e regras explícitas contra 

competidores estrangeiros dentro da União Européia, em tese facilitam a operação de uma 

instituição financeira na região. 

 

O euro reforçou os fatores para o processo de consolidação, aumentando a competição, 

reduzindo barreiras à entrada, diminuindo o risco cambial e os custos para clientes das 

instituições. Porém, embora exista a concentração, esta permanece sobretudo dentro dos 

países. A participação de bancos estrangeiros dentro dos mercados domésticos ainda é 

pequena. Os bancos, em função do declínio nas margens líquidas de juros, também buscaram 

o aumento das receitas não provenientes de juros. 

 

A ausência de uma agência regulatória única na União Européia é apontada por 

PAULA(2002) como fator de impedimento para a ocorrência de fusões e aquisições entre os 

países dessa região. Os países têm consolidado a posição doméstica e partido para uma 

expansão no exterior. As estruturas legais, de impostos, regulatórias e de supervisão, ao diferir 

entre os vários países da União Européia, impedem uma competição maior entre países. Cita 

que alguns governos recusaram a entrada de bancos de outros países da União Européia, como 

forma de proteger interesses nacionais. BELAISCH (2001), KREGEL (2001), WHITE (1998) 

e BOOT (1999) são utilizados como referência.  
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Outro fato importante é que os preços para compra de instituições financeiras em países 

emergentes são muito mais baratos do que nos países europeus, movimento apontado como 

fonte de diversificação e fortalecimento dentro da Área Econômica Européia. 

 

e) Desenvolvimento tecnológico: 

 

Os desenvolvimentos de tecnologia em torno do negócio bancário foram significativos, com 

impacto também no processo de consolidação. Juntamente com a desregulamentação, é o 

fator ambiental mais citado como incentivador deste processo. 

 

O procedimento das informações, com rapidez, volume, cruzamento de informações e 

modelagens de dados, os canais alternativos de entrega de serviços, como ATMs, internet, 

banco eletrônico, são exemplos desse desenvolvimento. 

 

Além disso, os avanços na tecnologia tornaram mais fácil a avaliação da qualidade dos títulos 

financeiros para as famílias, firmas e para as próprias instituições.  

 

Essas tecnologias proporcionaram substanciais ganhos de escala para as instituições, com 

reduções de custos, por exemplo, no atendimento via telefone ou via internet, escala obtida 

tanto na prestação de informações quanto no processamento de sistemas de pagamento. 

 

O desenvolvimento de formas eletrônicas de pagamento, por sua vez, exige investimentos de 

capital, cujo retorno depende também, de um número maior de clientes e transações, que 

favoreçam as fusões e aquisições. 

 

Com tal tecnologia, produtos e serviços romperam fronteiras geográficas, o que permitiu que 

os custos fossem distribuídos para uma base maior de clientes. LEVINE (1997), TINER 

(1999), EDWARD e MISHKIN (1995) são alguns autores citados em relação a este tema. 

 

Alguns fatores ambientais, por sua vez, desincentivaram a consolidação, embora não 

tenham prevalecido se considerarmos o processo como um todo, já que a consolidação tem 

ocorrido de forma incontestável. São citados: 

 

a) Regulamentação: 
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A Desregulamentação teve importante papel, ao encorajar a consolidação ao longo das 

últimas duas décadas. Entretanto, algumas restrições de regulamentação entre países também 

existem (como padrão sobre capital mínimo), o que desencoraja alguns tipos de consolidação, 

sobretudo entre países, como se dá na União Européia. 

 

b) Diferenças culturais: 

 

Inclui diferenças culturais entre corporação e entre regimes de governo, bem como diferenças 

na língua e nos costumes nacionais. Essas diferenças afetam consolidações entre países e 

entre setores financeiros. 

 

Tanto as diferenças culturais quanto a regulamentação são citadas como efeitos impeditivos 

para takeovers  hostis de instituições financeiras. A assimetria de informação na análise de 

ativos com menor liquidez, resultante destas diferenças, também inibem estes takeovers. 

 

 

2.1.4. Conseqüências 

 

O trabalho desenvolvido pelo G10 também identificou as principais conseqüências da 

consolidação em relação ao risco sistêmico, política monetária, competição, eficiência, fluxo 

de crédito e sistemas de pagamento e liquidação. 

 

a) Risco sistêmico 

 

O impacto da consolidação no risco financeiro diverge caso a caso, porém o maior impacto é 

o da diversificação geográfica. Mesmo este não é certo, pois depende do portfólio que a 

instituição possui. Os riscos operacionais e a complexidade de se administrar o negócio 

podem aumentar com a consolidação. 

 

O risco sistêmico, com a consolidação, tem maior probabilidade de ser transmitido à 

economia, por meio das atividades de atacado das instituições financeiras, que ganham maior 

volume. Se uma grande organização fica prejudicada, pode afetar o mercado de forma mais 

ampla, o que aumenta o risco sistêmico. O alto grau de interdependência entre grandes 
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instituições financeiras também eleva o risco sistêmico. As áreas que envolvem maior 

interdependência em processos de consolidação são a de empréstimos bancários, atividades de 

mercado de derivativos, e sistemas de pagamento e liquidação. 

 

A consolidação também aumenta a possibilidade de que uma instituição de tamanho médio, 

vinda de um grande país estrangeiro, seja fonte de instabilidade ao se instalar em um país 

pequeno. A possibilidade do capital dos maiores bancos de um país pequeno ser adquirido por 

instituições estrangeiras também aumenta.  

 

A consolidação resulta no aumento da complexidade das grandes instituições, que produz um 

efeito ambíguo sobre o controle do risco assumido por essas instituições. Por um lado, a 

transparência é aumentada, e encoraja dessa forma a disciplina de mercado. Por outro, torna a 

avaliação da condição financeira da instituição muito mais complexa, e seu crescimento 

aumenta a possibilidade de problemas de risco moral. 

 

b) Política monetária 

 

Se os bancos centrais utilizam o mercado para ajustar a oferta de moeda, a consolidação pode 

ter implicações. Ela pode reduzir a competição existente quando as instituições se unem, o 

que diminui a competição sobre taxas de juros. A performance do mercado igualmente pode 

ser afetada se as grandes instituições formadas se comportam de forma diferente das 

instituições menores que as precederam. 

 

A consolidação pode alterar os canais pelos quais os mecanismos de transmissão da política 

monetária se ligam às ações de política monetária. O canal monetário preocupa-se com a 

transmissão da taxa de juros por meio dos mercados financeiros, pela arbitragem sobre a 

curva de rendimentos e pelos produtos financeiros. O canal de empréstimos bancários opera 

mediante a oferta dos bancos para emprestadores sem acesso direto ao mercado financeiro. O 

canal do balanço patrimonial opera por meio dos efeitos da política monetária no valor das 

garantias, que repercute na disponibilidade de crédito.  

 

Para os bancos centrais, não existem claras evidências de que a política monetária será muito 

afetada em função da consolidação, tanto na performance do mercado quanto nos canais de 

transmissão da política monetária. 
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c) Eficiência, competição e fluxo de crédito 

 

Evidências sugerem que apenas pequenos bancos poderiam, em geral, tornar-se mais 

eficientes com o aumento do seu tamanho. Contudo, mudanças em tecnologia e estrutura de 

mercado poderiam afetar economias de escala e escopo no futuro. Pelas transações 

consumadas nos anos 90, há alguma evidência de aumento na eficiência, especialmente em 

relação à receita bruta. As fusões e aquisições parecem tipicamente transferir a riqueza, 

refletida no preço das ações, da instituição investidora para a que recebeu tal investimento. 

 

Os efeitos da consolidação na competição dependem das condições de oferta e demanda nos 

mercados. Para produtos de bancos de varejo, evidências sugerem que o mercado para os 

produtos principais é estritamente local. As pesquisas apontam que uma alta concentração nos 

mercados bancários pode levar a condições menos favoráveis para os consumidores, 

especialmente em mercados de pequenos empréstimos, depósitos e serviços de pagamento. 

Contudo, os resultados foram mais evidentes para os anos 1980 do que para os anos 1990. 

Para mercados que envolvem atividades de bancos de atacado, bancos de investimento, 

mercado monetário, câmbio, derivativos e administração de ativos, o escopo pode ser nacional 

ou internacional. As evidências sugerem, ainda, que bancos de investimento podem exercer 

algum grau de poder de mercado.  

 

Parece claro que as barreiras de entrada têm diminuído com a desregulamentação e a 

globalização dos mercados financeiros.  

 

Estudos sobre a concentração nos EUA e Itália sugerem que os bancos consolidados reduzem 

o percentual de empréstimos para pequenos negócios. O que é relevante, contudo, é o efeito 

da consolidação no total da disponibilidade de crédito para pequenos negócios. Estudos nos 

EUA apontam que outros bancos e novos entrantes tendem a compensar a redução na oferta 

de crédito para os pequenos negócios em razão da consolidação. 

 

d) Sistemas de pagamento e liquidação 

 

Com a concentração, diminui o número de instituições envolvidas em sistemas de pagamentos 

e liquidação. Muitas transações, antes entre instituições distintas, passam a ocorrer entre 
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bancos pertencentes a uma mesma instituição. As grandes instituições também estão mais 

aptas a investir em sistemas eletrônicos de pagamento, que envolvem custos elevados e 

trazem economias de escala. 

 

A redução excessiva do número de instituições que oferecem serviços de pagamentos e 

liquidação pode resultar em preços mais elevados e menores incentivos para inovações. 

 

As implicações sobre o risco, originárias da consolidação dos sistemas de pagamento e 

liquidação são complexas. Por um lado, a consolidação pode ajudar a melhorar a efetividade 

do controle das instituições sobre riscos de crédito e liquidez. Por outro, a consolidação pode 

fazer com que o risco seja transferido dos sistemas de liquidação para os bancos. 

 

A possibilidade de contágio pode aumentar quando instituições multinacionais estão 

envolvidas em sistemas de pagamento e liquidação em diferentes países, o que aumenta a 

interdependência de liquidação entre diferentes sistemas. 

 

Em relação à infra-estrutura de sistemas interbancários, os bancos centrais têm feito grandes 

esforços nas últimas décadas para reduzir e conter o risco sistêmico pela operação e promoção 

em tempo real de sistemas de liquidação, com medidas para controle de risco. 

 

 

2.2. SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO 

 

2.2.1. Formação e composição 

 

2.2.1.1. Início do setor bancário no Brasil 

 

Uma análise da história dos bancos no Brasil demonstra desempenho diferenciado ao longo da 

história do país. O papel dos bancos, como emissor de moeda, e os impactos dessas emissões 

na economia se fazem notar desde o início da presença dos bancos no Brasil. Por outro lado, 

há situações históricas concretas que demandaram a existência dos bancos. Dessa forma, uma 

análise retrospectiva enriquece a compreensão da atual organização financeira do país e sua 

articulação com fatores econômicos e com a evolução do setor. 
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As considerações sobre a dinâmica do setor bancário no Brasil remontam ao período da vinda 

forçada da Corte Portuguesa para o Brasil, em razão das invasões napoleônicas.  

 

Conforme COSTA NETO (2004, p.14), em 1808 surgiu a primeira instituição financeira 

oficial, o primeiro Banco do Brasil, por meio de um Ato Real baixado por D.João VI. O 

controle da instituição era feito por pessoas indicadas pelo rei. A Instituição emitia notas 

bancárias que formavam o meio circulante do país, e detinha algumas vantagens como a 

isenção de tributos e o monopólio sobre a comercialização de produtos, com destaque para 

diamantes e pau-brasil.  

 

Segundo dados sobre a história deste banco, na época, o Banco do Brasil era um dos quatro 

bancos emissores do mundo, junto com bancos da Suécia, Inglaterra e França. A primeira 

crise enfrentada estava relacionada à vinculação do banco à coroa portuguesa: D. João VI e a 

Corte retornaram a Portugal, levando os recursos depositados no banco.  

 

Em 1822 foi promulgada a Independência por D. Pedro I, e o Banco do Brasil apoiou as 

autoridades no custeio de navios e hospitais que auxiliaram no processo da independência. 

Esta instituição foi liquidada em 1829, sob acusação de que suas emissões concorriam para a 

desvalorização do meio circulante, êxodo de metais preciosos, e elevação geral dos preços.  

 

Em 1853 surgiu um novo Banco do Brasil, fruto da fusão do Banco do Brasil, fundado por 

Mauá em 1851, com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, fundado em 1838. Essa fusão foi 

apoiada pelo então Ministro da Fazenda, José Joaquim Rodrigues Torres, para auxiliar o 

governo no resgate do papel-moeda, e promover o aumento do crédito e das riquezas 

nacionais.  

 

Em 1857 mais bancos de emissão foram instalados em algumas Províncias. Já em 1860, foi 

promulgada uma lei de Reforma Bancária, que restringia a circulação de moeda restringindo a 

emissão com base no montante de metais preciosos existentes, uma reação à pluralidade de 

fontes emissoras. 

 

Em 1863 o Banco do Brasil volta a ser o único emissor, porém ainda com o problema 

estrutural de insuficiência de fundo disponível para garantir o volume de emissões necessárias 

aos financiamentos exigidos pelo desenvolvimento econômico. Foi atingido pela crise de 
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1864, época em que a Casa Souto, no Rio de Janeiro, em débito com o Banco do Brasil, 

fechou, causando pânico e provocando uma corrida de credores e depositantes aos 

estabelecimentos bancários. 

 

Em 1861 foram criadas a Caixa Econômica e o Monte de Socorro do Rio de Janeiro, 

entidades precursoras da Caixa Econômica Federal. Em 1866, para custear a guerra do 

Paraguai, a requisição de recursos por força de lei resultou na alienação do Estado de toda sua 

reserva metálica. Em 1888, havia 68 agências no país e no Rio de Janeiro estavam 80% dos 

depósitos bancários.  

 

A principal demanda por moeda era para comercialização das safras, e nestes períodos a 

moeda tornava-se escassa, o que elevava as taxas de desconto bancárias e causava 

dificuldades para a realização de negócios. Segundo COSTA NETO (2004), essas 

características, além de limitar o multiplicador bancário, determinavam a resistência dos 

bancos à expansão do crédito. Os depósitos ficavam em caixa e as operações de crédito eram 

de curto prazo.  

 

Na última década do século XIX, o mercado de consumo se expandiu e se transformou 

estruturalmente devido à implantação do trabalho livre. Na época da escravidão os senhores 

concentravam o poder de compra, já que eles adquiriam os produtos necessários não apenas 

para si mesmos e suas famílias, mas também para os escravos. Assim, antes da maciça 

imigração européia, a parte mais importante do mercado de consumo era representada quase 

exclusivamente pelos fazendeiros.  

 

A implantação do mercado livre emancipou não apenas os escravos, mas também os 

consumidores, pois a intermediação dos fazendeiros, embora não desaparecesse 

completamente, começou, gradativamente, a perder importância. De posse do papel moeda, os 

consumidores decidiam o quê e onde comprar, pulverizando o mercado de consumo. Esse 

crescimento e a segmentação do mercado de consumo exerceram uma enorme pressão no 

sentido da modernização da economia brasileira, na qual o papel dos bancos teve grande 

importância. 

 

Uma das primeiras medidas do Governo Provisório (1889-1891), formado na data da 

Proclamação da República, foi a de transformar as Províncias em Estados da Federação. 
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Assim, o país passou a ser denominado República dos Estados Unidos do Brasil. Dentre as 

medidas urgentes adotadas, tais como a naturalização de estrangeiros residentes, a separação 

entre Igreja e Estado, a instituição do casamento e do registro civil, destaca-se, no setor 

bancário, o encilhamento (1889 a 1892), implantado por Rui Barbosa. 

 

Em 1890, Rui Barbosa, responsável pela pasta da Fazenda, realizou uma reforma bancária e 

substituiu as emissões lastreadas em ouro por emissões lastreadas em apólices da dívida 

pública (expediente adotado por Lincoln nos Estados Unidos). Para compreender estas 

emissões, feitas em grande quantidade, é preciso recordar que, durante a escravidão, eram os 

fazendeiros que faziam as compras e o mercado de consumo limitava-se a atendê-los. As 

emissões eram irregulares, conforme a necessidade. Com a ampliação do mercado de 

consumo o dinheiro passou a ser mais utilizado.  

 

Rui Barbosa dividiu o Brasil em quatro regiões e autorizou a criação de um banco emissor em 

cada uma delas.  O objetivo era fazer com que não faltasse moeda para pagamento dos 

assalariados e expandir o crédito para estimular a criação de novas empresas. Estas emissões, 

que deveriam financiar novas indústrias, foram desviadas para vários tipos de negócios, em 

grande parte fictícios, o que gerou além da inflação, a especulação envolvendo empresas com 

ações na bolsa.  Os especuladores criavam projetos fictícios e lançavam ações em bolsa, onde 

eram vendidas a alto preço. Em 1892 inicia-se uma crise, fruto do surto operacional que fez 

com que os ativos do Banco do Brasil saltassem de 220mil contos de réis em 1888 para 

741mil em 1892. As garantias dadas nestas operações foram as ações de empresas com capital 

ainda não integralizado e debêntures emitidas logo após a emissão das ações.   

 

O governo federal defendeu a fusão do Banco do Brasil com o Banco da República dos 

Estados Unidos do Brasil (Breub), o que originou o Banco da República do Brasil. Como os 

débitos dos bancos emissores eram elevados, inclusive com o Tesouro Nacional, a liquidação 

dos estabelecimentos à época agravaria ainda mais a situação, prejudicando acionistas, 

credores e o próprio Tesouro. O funcionamento do BRB foi conduzido de forma a acomodar a 

crise financeira. O governo apoiou o banco por meio de empréstimos lastreados em emissões 

do Tesouro. Em 1905, o governo federal reestruturou o banco, passou a deter 50% do capital 

da instituição, que voltou a ser denominada Banco do Brasil. 
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Dentre outros fatores que agravaram a situação econômica no final do século XIX e no 

período da República Velha (1889 a 1930), em que a política foi dominada pela oligarquia 

cafeeira, merecem destaque, além do encilhamento: 

 

- O endividamento externo e as dificuldades de captações no mercado europeu: com o 

crescimento do mercado de consumo, as importações aumentaram, mas as 

exportações, a maioria baseada no café, não cresceram na mesma proporção, e o 

governo começou a se endividar. Com efeito, a produção de café cresceu muito, mas 

os mercados do exterior não cresciam no mesmo ritmo. Os empréstimos eram 

contratados, sobretudo na Inglaterra, e chegou-se a um ponto em que as dívidas se 

acumularam, o que desencadeou uma crise em vista da incapacidade do país de saldar 

suas dívidas externas. 

 

- O acordo para realização do funding loan: em 1898, o ministro da Fazenda, Joaquim 

Duarte Murtinho, foi à Inglaterra negociar a dívida. O acordo, conhecido como 

funding loan, consistiu em que o Brasil deveria substituir o pagamento em dinheiro 

por pagamento em títulos dos juros dos empréstimos anteriores e um novo empréstimo 

foi concedido para criar condições futuras de pagamento dos débitos. Entre os 

compromissos firmados, encontrava-se o depósito pelo governo, em moeda local, 

junto a três bancos estrangeiros no Rio de Janeiro, de uma parcela do valor dos títulos 

emitidos do funding loan. O papel moeda correspondente seria incinerado e, sem 

novas emissões, a moeda em circulação sofreria redução. 

 

- “Convênio” de Taubaté: em 1906, em função do problema da queda de preço do café 

no mercado internacional em razão da oferta superior à demanda, os governadores de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reuniram-se na cidade de Taubaté, e 

decidiram que os governos deveriam contrair empréstimos no exterior para adquirir 

parte da produção excedente. O estoque seria liberado quando a produção, num dado 

ano, fosse insuficiente. O acordo foi apenas um paliativo, durando de 1906 a 1910. 

 

Entre 1889 e 1906, a expansão do setor bancário foi afetada pela recessão econômica. Os 

bancos se tornaram parte integrante do sistema financeiro, mas a recuperação econômica foi 

lenta. Entre 1906 e a Primeira Guerra (1914-1918) o sistema bancário foi reorganizado e 

consolidado.  
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Em 1906, o Brasil adotou o padrão ouro e a estabilização da economia permitiu a expansão 

nacional das agências. Entre a Primeira Guerra e 1930, rupturas com o mercado internacional 

aumentaram a confiança nos bancos nacionais, em um período marcado por 

intervencionismos e política monetária expansionista promovida pelo governo.   

 

Em 1929, segundo TROSTER (1997, p.7), inicia-se uma grande crise bancária nos Estados 

Unidos, causada por uma combinação de instrumentos inadequada para enfrentar a queda da 

bolsa em outubro de 1929, provocando uma onda de falências bancárias e o atraso de mais de 

uma década no crescimento americano. O PIB americano caiu 46% entre 1929 e 1933 e só 

superou o valor de 1929 em 1941. As externalidades negativas que surgem em razão de crises 

no sistema financeiro são consideráveis.  

 

Até 1945 cabia ao Banco do Brasil a atuação como banco central, além de sua atividade com 

a operação comercial. Em 1945 criou-se a Superintendência da Moeda e do Crédito, 

responsável pela formulação da política monetária.  

 

A partir da segunda metade da década de 50, começou, no Brasil, nova fase de 

industrialização via substituição de importações. O modelo brasileiro de substituição de 

importações, baseado no conjunto de investimentos público e privado, principalmente 

estrangeiro, esgotou seu efeito expansivo, e a economia passou a necessitar de novas fontes.  

 

Em 1964 ocorreu a Reforma Bancária, instituída pela lei nº 4595 de 31/12/1964, marco inicial 

do surgimento de grupos financeiros de portes diversos, que operam não mais apenas 

regionalmente, mas em bases nacionais (BARBACHAN, 2004, p.3).  

 

Essa mesma lei estabeleceu a criação do Banco Central, que começou a funcionar em 1965. A 

reforma visava à segmentação do sistema financeiro, induzindo a especialização das 

instituições e estabelecendo vínculos entre captações e aplicação de recursos. Entretanto, ao 

longo das décadas, com a sofisticação das transações financeiras, que passaram a requerer 

uma ação mais integrada dos diversos segmentos do setor financeiro, a manutenção do 

modelo desagregado tornou os negócios mais onerosos. Mais ainda para instituições 

pertencentes a um mesmo grupo, em função dos custos fixos perante a obrigação de manter 

unidades jurídicas independentes.  
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Do final dos anos 1960 até meados dos anos 1970, houve grande redução no número de 

bancos no sistema financeiro em razão dos processos de fusão ocorridos nesta época. Em 

1964 havia 336 bancos comerciais, reduzidos para 109 em 1974.   

A lei 4.595 de 1964 estabeleceu que a entrada de instituições financeiras estrangeiras poderia 

ser feita somente por intermédio de autorização prévia do Banco Central ou por um decreto do 

Congresso Nacional. Como resultado desta lei, a entrada de investidores estrangeiros no 

sistema financeiro nacional ficou restrita a uma participação minoritária nos bancos de 

investimento e empresas de leasing, mas nenhuma restrição foi colocada para a instalação de 

escritórios de representação (PAULA, 2002, p.77). 

Segundo KRETZER (1996), no período do regime militar, a ordem econômica, era a de ter 

maior controle sobre as instituições financeiras, estimular financiamento aos setores 

produtivos e permitir maior especialização, em vários tipos de crédito, dentro do sistema 

financeiro. São criadas as autoridades monetárias: o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o 

Banco Central do Brasil (BACEN), em 1964; a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 

1976.  

A nova organização institucional do sistema financeiro brasileiro dividiu-se em: sistema 

monetário (Banco do Brasil, bancos comerciais públicos e privados) e sistema não-monetário 

(Financeiras, Bancos de Investimentos, Sistema Financeiro de Habitação, Bancos de 

Desenvolvimentos e outros).  

As reformulações estimularam um processo de acumulação estritamente financeira, com base 

na aquisição de títulos de renda, que não contribuíram para financiar o investimento produtivo 

na economia. O movimento financeiro se dissociou do movimento da economia real.  

Conglomerados financeiros foram formados desde fins dos anos 1960 e, principalmente, na 

década de 1970. A concentração ao final da década de 60 coincide com a expansão da 

economia e com a desenfreada acumulação financeira, correspondendo a um crescente 

processo de fusões e incorporações. Muitas casas bancárias rentáveis desapareceram, ao 

contrário da fase anterior, onde mais freqüentemente a quebra de bancos incidia sobre os mal 

administrados e/ou de capital inexpressivo.  



55 

A partir de 1980, o país entrou em grande crise. Os problemas eram de diversas ordens: 

recessão prolongada; instabilidade dos fluxos financeiros, das taxas de juros, das regras de 

indexação da inflação; contração da política monetária e de crédito; elevado endividamento 

das empresas e famílias; grupos privados nacionais com a ameaça do obsoletismo dos parques 

industriais, em relação aos concorrentes de países industrializados.  

A crise levou as instituições financeiras a não cumprirem suas funções de intermediação. 

Lucravam com a valorização dos ativos bancários, proporcionada pela alta inflação.  

O governo queria criar condições para o financiamento do crescimento econômico em um 

regime de estabilidade de preços, e uma das formas para conseguir esse intento foi a criação 

de bancos múltiplos, com maior capacidade na composição de passivos e de ativos com 

prazos maiores, através do fortalecimento dos grandes bancos privados nacionais, que 

deveriam disponibilizar recursos para investimentos de longo prazo em setores prioritários - 

agricultura, infra-estrutura, habitação e modernização industrial.  

As instituições teriam que se transformar em banco múltiplo e possuir um capital mínimo 

exigido em substituição às cartas-patentes. No projeto de reformulação do Sistema Financeiro 

estava a preocupação do BACEN com a “desregulamentação” do sistema. 

Com o fim das cartas-patentes, o sistema bancário voltou a crescer em ritmo acelerado. O 

surgimento do banco múltiplo, com ajuste na estrutura de custos, corte de pessoal, e redução 

do espaço físico, resultou na ampliação do sistema financeiro, o que favoreceu os grandes 

bancos privados.  

 

2.2.1.2. Origem dos grandes bancos privados brasileiros 

 

A análise do desenvolvimento do setor bancário no Brasil leva em conta também o 

surgimento de quatro grandes bancos que, até a década de 1990 e início do novo milênio, 

permaneceram como destaques nesse mercado, mesmo após a entrada de grandes bancos 

estrangeiros. 

 

COSTA (2002, pp. 1-25) resumiu a história destes quatro bancos (Real, Unibanco, Bradesco e 

Itaú), que surgiram em momentos diferentes e contribuíram, cada qual a sua maneira, para o 
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desenvolvimento do setor no Brasil. Um sumário do trabalho de COSTA (2002) é apresentado 

a seguir, para cada um destes bancos: 

 

 

 Real:  

 

A origem do Banco Real localiza-se em Minas Gerais, que acompanha o crescimento 

comercial e industrial de Belo Horizonte, no período após a Primeira Guerra Mundial. O 

Banco da Lavoura de Minas Gerais foi inaugurado em 1925, fundado com capitais mineiros e 

dirigido por financistas mineiros. Entre seus fundadores se destacou Clemente Faria, 

fazendeiro, negociante, advogado e político que tinha grande intuição para negócios bancários 

e foi pioneiro do crédito popular. 

 

Em 1925, o povo tinha pouco contato com bancos, que operavam mais com o comércio, a 

indústria e a lavoura. Em 1926, Clemente Faria, criou uma seção de pequenos depósitos, com 

grande aceitação, inclusive com pedidos vindos do interior do Estado. O novo banco passou a 

ter, além da clientela de comerciantes e industriais, a do povo em geral. Assim, a 

característica própria do Banco da Lavoura foi o de inicialmente emprestar para negócios 

pequenos, criando facilidades ao cliente, pois não exigia avalista, “confiando na pessoa 

conhecida”. Tornou-se um banco “estimado”, sem concorrência na área de crédito pessoal. 

Fazia um grande número de pequenos negócios, ao contrário dos outros bancos que só faziam 

negócios grandes. Ficou célebre a frase de Clemente de Faria, que criou o banco de varejo no 

Brasil: “O importante é emprestar pouco a muitos!”. O banco, importante para a vida 

econômica de Belo Horizonte, diminuiu a atuação dos agiotas, que exploravam as camadas 

populares.  

 

Em 1929, o Lavoura não sofreu com a crise cafeeira, pois não trabalhava com esse produto. 

Em 1937, abriu agência em São Paulo, com grande movimentação. Em 1947, era o maior 

banco privado nacional em volume de depósitos, e manteve essa posição até 1964. Em 1950, 

além da matriz, contava com 3 filiais e 143 agências e escritórios, disseminados por todo o 

país. Os bancos de Minas Gerais foram os primeiros a se expandir para outras regiões, criando 

bancos de abrangência nacional. 
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O Banco da Lavoura de Minas Gerais, precursor do Banco Real e do Banco Bandeirante – 

criados após a cisão, em 1971, entre os dois filhos de Clemente de Faria, Aloyzio e Gilberto –, 

era, até 1964, o maior banco particular em funcionamento na América Latina. Em 1998, são 

adquiridos por bancos estrangeiros – o Real pelo holandês ABN-Amro e o Bandeirante pelo 

português Caixa Geral de Depósitos. 

 

 

 Unibanco: 

 

Nas três primeiras décadas do século XX, João Moreira Salles acumulava a atividade de 

comerciante com a de correspondente bancário, em uma região que envolvia o sul de Minas e 

a região paulista de Mococa. Correspondente bancário era um agente que, na falta de banco 

propriamente dito no local, exercia parte de seu papel. Moreira Salles também comprava café 

dos fazendeiros e o revendia.  

 

No início dos anos 20, o departamento bancário da Casa Moreira Salles, em Poços de Caldas, 

centro cafeeiro e turístico, contava com pouco mais de 200 clientes, para os quais realizava, 

sobretudo, operações de cobrança, mas também de saques, depósitos, desconto de títulos, 

câmbio, pagamentos e transferências. Os fazendeiros dependiam da casa comercial para seu 

abastecimento e faziam todos os tipos de encomenda. Só o comerciante tinha idéia do preço, 

de quanto tempo levaria para o artigo chegar, da forma como fazer o pagamento. Só ele 

dispunha de fundos para adiantar o numerário. Com a colheita, o fazendeiro pagava a dívida. 

 

Nessa época, o governo brasileiro promoveu uma série de inovações no sistema bancário. 

Criou a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, com a função de emprestador de última 

instância, para garantir a liquidez das instituições financeiras. Colocou em vigor o serviço de 

compensação de cheques (em 1921) e baixou uma série de normas com o objetivo de 

fiscalizar, disciplinar e organizar o funcionamento das instituições financeiras. A Inspetoria 

Geral dos Bancos assumiu esse papel. Com essa normatização do setor bancário, a casa 

Moreira Salles, que realizava atividade financeira, precisaria de uma carta patente para 

funcionar. Esta foi obtida 1924, data que o Unibanco considera como seu marco fundador.  
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Em 1940, surgiu-se a idéia de juntar a Casa Bancária Moreira Salles, a Casa Bancária de 

Botelhos, de Pedro di Perna, e o Banco Machadense, propriedade de grandes fazendeiros, 

num estabelecimento único, surgindo o Banco Moreira Salles. 

 

As operações envolviam basicamente a captação de depósitos e empréstimos à lavoura, feitos 

por meio de “operações de desconto” de promissórias. Nos anos 50, o banco adaptava-se ao 

processo de concentração urbana que começava a marcar o país com inauguração de uma 

série de agências urbanas, seguindo o rastro das regiões que começavam a despontar como 

importantes centros cafeeiros. 

 

O crescimento dos bancos, nos anos 50, era reflexo da política desenvolvimentista do período. 

Mais de cem novas agências foram criadas por Moreira Salles, ao longo dos anos 50, 

encerrando a década com 177 unidades. Iniciava-se um novo processo de fusões e aquisições 

para ganhar a escala necessária para a automação e a integração nacional, por meio de uma 

infra-estrutura de comunicações. Em 1967, o Banco Agrícola Mercantil, um dos maiores 

bancos do país com operações principalmente no Rio Grande do Sul, devido a dificuldades 

provenientes de investimentos excessivos para seu porte, fundiu-se com o Banco Moreira 

Salles. 

 

O Moreira Salles adotou então o nome de União de Bancos Brasileiros. O UBB nasceu com 

333 agências – a maior rede do Brasil – e mais de 1 milhão de correntistas. Tinha 8570 

funcionários. Dois anos após, a UBB figurava em 2° lugar no ranking dos bancos privados 

nacionais. 

 

 

 Bradesco: 

 

Amador Aguiar (1904-1991), fundador do Bradesco, estudou apenas até o quarto ano 

primário, foi criado em fazenda, onde a família trabalhava, em Sertãozinho, na região de 

Ribeirão Preto. 

 

Suas principais características foram seu método de explorar o mercado, tomando em suas 

mãos os mínimos detalhes, cuidando pessoalmente da clientela, ajustando diretamente a 
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qualidade do produto às necessidades e desejos dos clientes. Ele começou a introduzir o 

princípio dos “baixos-preços” e de “grande-giro” na atividade bancária.  

 

A experiência de quase duas décadas de Amador Aguiar no Banco Noroeste demonstrava que 

uma larga fatia de riquezas não estava sendo explorada pelos banqueiros. A região de Marília, 

cidade originária do Bradesco, nos anos 40, era conhecida pelas abundantes colheitas de café 

e algodão. Quando o Banco iniciou suas atividades, com atendimento diário das 9:00 às 18:00 

horas, a primeira providência foi tirar os gerentes das “gaiolas” - redomas de vidro onde 

trabalhavam - e colocá-los na entrada, para facilitar o acesso ao cliente. Amador Aguiar 

transformou o Bradesco no banco mais procurado da região de Marília, pois descobria as 

falhas dos concorrentes utilizando-se de funcionários “olheiros” que circulavam nas agências, 

ou davam plantões nas portas para ouvir as reclamações dos clientes. Não discriminava os 

colonos japoneses, não aderindo à xenofobia provocada pela Segunda Grande Guerra.  

 

Raros eram os clientes que sabiam preencher cheques corretamente. A devolução de cheques 

fazia parte da rotina do mercado. No Bradesco, os gerentes davam atendimento pessoal aos 

clientes no preenchimento dos cheques, garantindo-os. Inusitado em São Paulo, este estilo de 

exploração do mercado de massas antecipava-se ao ciclo de massificação do capitalismo, com 

popularização dos negócios. 

 

A região agrária, onde se localizava, enfrentava graves dificuldades de transporte dos 

produtos industriais. O Banco passou a explorar o filão comercial: era possível encomendar 

remédio, trigo, peças de reposição, combustível em suas agências. Ao funcionar como se 

fosse um empório, somou aos seus clientes agricultores os comerciantes e as prefeituras. 

 

A mudança da Matriz para a capital paulista, em 1946, ampliou radicalmente a possibilidade 

de expansão. As iniciativas de assumir a cobrança de tarifas públicas (Light em 1946) e de 

receber as declarações de Imposto de Renda (em 1967) foram decisivas para seu crescimento.  

 

O Bradesco descobriu que a Receita Federal guardava nos seus depósitos pilhas de 

notificações do Imposto de Renda, sem saber como fazê-las chegar, de forma rápida, aos 

contribuintes. Como estava se saindo bem com a cobrança de contas de luz, assumiu a 

operação, que adensava as filas. Os banqueiros concorrentes não vislumbravam nenhuma 

possibilidade de lucro imediato. Em 1967, uma nova lei dos incentivos fiscais vincularia a 
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entrega das declarações do Imposto de Renda ao domicílio bancário de recolhimento dos 

incentivos fiscais. Num universo de 200 mil contribuintes, o Bradesco ficou de longe com a 

maior fatia, cerca de 30%.  

 

Nos anos 50, o Banco se expandiu para o norte do Paraná, onde o café fazia brotar fortunas e 

cidades; o Banco duplicava os depósitos a cada mês. Em 1951 e 1952, foi o maior banco 

privado nacional em captação de depósitos. A partir de 1948, o Bradesco começou a 

incorporar uma série de bancos, aumento assim do número de clientes, a entrar em novos 

mercados e a cortar custos.  

 

Em 1967, cobria 11 estados do país, com uma rede de 326 agências. Onze anos após, depois 

do processo de concentração bancária e conglomeração, que liderou, alcançaria a milésima 

agência. Nos anos de 1978 e 79, abria uma agência por dia útil. Chegou ao pico de 2.090 

agências funcionando, em 1986. 

 

O Banco fortaleceu-se mais nos grandes centros financeiros, onde o retorno é mais imediato, e 

reduziu a rede. Em 1962, foi o primeiro banco brasileiro a incorporar o computador na rotina 

diária, aumentando os números da cobrança e de produtividade. A possibilidade do extrato 

diário atraiu clientes.  

 

No período do chamado “milagre econômico”, o Banco pode explorar vários novos negócios 

em uma economia que crescia até 12% ao ano, inclusive o crédito direto ao consumidor, 

quando explodiu o boom das compras de automóveis. 

 

Nos anos 70, houve também o avanço do Bradesco nas regiões da fronteira agrícola. A meta 

era usar os incentivos fiscais para levar a pecuária e novas tecnologias ao interior. Na década 

de 80, o banco completaria o ciclo de expansões. Em 1983, no seu quadragésimo aniversário, 

já exibia a estatura de conglomerado financeiro, com 1.400 agências e 2 milhões de 

acionistas. Era o maior banco privado da América Latina. 

 

O banqueiro Olavo Setúbal, presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, guarda 

na memória uma frase que lhe foi dita pelo legendário Amador Aguiar. Foi em meados dos 

anos 60, durante o processo de fusões que atingiu o sistema financeiro no Brasil e a partir do 

qual surgiu o Itaú, como um banco relevante. 
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- “Olhe, Olavo, você vai passar todos eles, mas a mim não”, disse Aguiar, antecipando o 

crescimento que o Itaú teria até tornar-se o principal concorrente do Bradesco, no país.  

 

 

 Itaú: 

 

Em 7 de setembro de 1944, inaugurou-se em São Paulo o Banco Itaú S/A, com subscritores 

paulistas e mineiros. No dia 12 de setembro, inaugurou-se a sucursal de Belo Horizonte. Em 

1947, Olavo Setúbal e Renato Refinetti, dois engenheiros recém-formados na Poli da USP, 

fundam a Deca, uma indústria de materiais sanitários.  

 

Em 1950, é fundada a Duratex pela família Setúbal e um grupo de investidores. Em julho de 

1964, a família Setúbal e o empresário Eudoro Villela, que tinham fundado o Banco Federal 

de Crédito, decidiram pela fusão dos bancos. A associação dos dois bancos fez surgir o Banco 

Federal Itaú, o primeiro passo para a criação do conglomerado financeiro Itaú. 

 

Em 1964, o Federal de Crédito era um banco bastante moderno para a época. Pequeno, 

ocupava a trigésima segunda posição entre os maiores bancos oficiais e privados por 

depósitos à vista, mas seu núcleo profissional de dirigentes acabou servindo de espinha dorsal 

no processo de fusões e associações.  

 

Quando houve a fusão com o Sul Americano do Brasil, em 1966, a nova instituição passou a 

chamar-se Banco Federal Itaú Sul Americano. Em 1969, avançou o processo de aquisições de 

outras cartas patentes, com a compra do Banco América, e surgiu o Banco Itaú América. Em 

1973, quando o Banco Português foi incorporado, o banco passou a chamar-se simplesmente 

Itaú (pedra preta em tupi-guarani). O Banco União Comercial também foi absorvido, em 

1974. 

 

O BUC, no final de 1973, era o sétimo banco comercial privado, por volume de depósitos; 

contudo, atingiu esta posição pelo inchaço e pela superposição de diversas instituições 

financeiras, e não conseguiu unidade interna, operacional e de direção. Em seu passivo, 

carregava uma dívida de US$ 50 milhões, contratada junto a bancos estrangeiros, para efetivar 

a compra de outros bancos. Mas suas fusões e incorporações anteriores foram mal 
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consolidadas. As autoridades monetárias temiam que a quebra do banco desencadeasse uma 

enorme crise no mercado financeiro. 

 

Como resultado da negociação com as autoridades, o Itaú assumiu todo o passivo do BUC e 

parte do ativo, pois os créditos de liquidação duvidosa ficaram sob a responsabilidade do 

Banco Central. Além disso, o Itaú ficou responsável pelo prejuízo do BUC e por sua dívida 

externa. Em troca, recebeu a estrutura do BUC, com 250 agências, enquanto as do Itaú 

somavam 468. Finda a incorporação, o Itaú distanciou-se de seus concorrentes, firmando-se 

na posição de segundo maior banco privado brasileiro, atrás apenas do Bradesco. 

 

Em 1974, é criada a Itaúsa, a holding do grupo. Já nessa época, a receita da área financeira 

representava 85% do grupo. Em 1979, com vistas no mercado de informática e na automação 

de suas agências bancárias, o grupo cria a Itautec – hoje Grupo Itautec Philco. O Itaú pode 

trilhar esse caminho porque tinha uma grande experiência acumulada na área de sistemas 

(software), que garantia um suporte tecnológico para impulsionar a criação da Itautec. Esse 

patrimônio tecnológico começou a formar-se no tempo do Banco Federal de Crédito, pois o 

engenheiro Olavo Setúbal considerava que a informática representava um instrumento vital 

para o desenvolvimento de uma empresa bem administrada. Em 1964, o Federal de Crédito já 

contava com um computador IBM para apoiar seus serviços. Setúbal, como seu principal 

executivo, começou, em 1960, a montar uma equipe – para a qual trouxe um grupo de 

engenheiros que trabalhavam na Duratex – capaz de, em suas palavras, “criar uma máquina 

industrial na área financeira e de pensar em sistemas de custo e planejamento a longo prazo”.  

 

Em 1984, a Itaúsa penetra na área química e assume o controle da Elekeiroz, também 

fabricante de fertilizantes, da qual já era acionista. Em 1989, o grupo se expande para a área 

eletrônica de consumo, ao adquirir a Philco por US$ 10 milhões. 

 

A família Setúbal tem a responsabilidade de gerir essas empresas, mas não é o principal 

acionista do grupo. Ela, atualmente, detém cerca de 16% das ações ordinárias da Itaúsa, a 

holding do grupo que controla o Banco. O maior acionista é a família Villela, com quase 25% 

das ações com direito a voto. À família Setúbal cabe a administração das empresas, graças a 

um acordo de acionistas firmado com os Villela. 
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2.2.2. Repercussões da consolidação 

 

 

A consolidação do sistema financeiro brasileiro, em particular, sofreu grande influência do 

processo inflacionário que prejudicou a solidez do sistema e reduziu o papel dos bancos na 

intermediação financeira, o que gerou problemas estruturais. O processo de consolidação 

contou com a redução do número de instituições pela ineficiência de algumas, por fusões e 

aquisições domésticas, e também pela interferência de instituições estrangeiras.  

  

O principal aspecto da consolidação no Brasil difere, portanto, da exposição que foi feita 

anteriormente a respeito da consolidação no mundo: a concorrência foi um fator menos 

marcante do que os problemas estruturais e econômicos existentes, que demandaram medidas 

do governo para sanear o sistema financeiro. As razões para as instituições se engajarem no 

processo de concentração são válidas no tocante à redução de custos, diversificação de riscos, 

economias de escala e escopo, mas surgem como uma necessidade de buscar resultados, em 

função do fim das receitas inflacionárias.  

 

MISHKIN (2004, pp. 281-282) comenta que a crise bancária na América Latina apresentou 

um padrão similar à ocorrida nos EUA e na Escandinávia. Antes de 1980, a maioria dos 

bancos eram estatais e sujeitos a restrições de taxas de juros. Os empréstimos eram restritos 

ao governo e a tomadores que apresentavam baixo risco. Com a desregulamentação, muitos 

destes países liberalizaram o mercado de crédito e privatizaram os bancos. Ocorreu uma 

enorme expansão de crédito, face à inexperiência por parte de bancos e de supervisores do 

sistema, resultando em grandes perdas.   

 

TROSTER (1997, p. 78), ressalta a preocupação do Banco Mundial, em 1989, em relação ao 

sistema financeiro brasileiro, e cita a recomendação: “A supervisão dos intermediários 

financeiros necessita ser melhorada e é necessário focar o risco de crédito e a avaliação da 

solvência global das instituições”. 

 

 
2.2.2.1. A inflação e o Plano Real 
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MARCONDES (1993, pp. 106-111) explica que os bancos brasileiros, durante muito tempo, 

obtiveram alta rentabilidade proporcionada pela inflação, tendo em vista que o quadro 

inflacionário está presente na economia brasileira desde a década de 1960. A rede de agências 

espalhada pelo território nacional favorecia a captação de recursos, que eram aplicados em 

títulos governamentais ou no mercado interbancário, que apresentavam risco muito menor do 

que financiamentos para o setor produtivo. Assim, o papel de intermediação não era 

efetivamente exercido.  

 

Até mesmo a corrida rumo à informatização, feita por alguns dos grandes bancos, é ressaltada 

por MARCONDES (1993) como tendo sido um processo sem controle sobre o 

custo/benefício da implantação desses sistemas, evidenciando-se os altos ganhos 

inflacionários.  

 

Em 1986, com o desaparecimento momentâneo da inflação, a rentabilidade dos bancos foi 

reduzida, pois os custos operacionais permaneciam elevados e a capacidade de geração de 

receitas era baixa. O Plano Cruzado 1, em 1986, segundo o autor, foi marcante para o sistema 

financeiro, sinalizando a necessidade de alterações. Os bancos começaram então a enxugar 

sua estrutura, cortando pessoal e reduzindo a rede de agências. A inflação voltou a patamares 

elevados, mas a preocupação dos bancos permaneceu.  

 

A inflação, que voltou em 1987, não gerava mais tanta rentabilidade em função dos clientes 

aplicarem recursos no open market. O volume de empréstimos caiu, e como resposta, os 

bancos reduziram suas margens para que os empréstimos voltassem a crescer.   

 

Em 1988, conforme relata MARCONDES (1993), surgem as contas remuneradas, reação à 

explosão de preços na economia. Apenas Banco do Brasil, Bradesco e Itaú não lançaram 

contas desse tipo, pois não conseguiriam ter margem suficiente para custear as grandes redes 

que possuíam.  

 

A alternativa para a geração de receitas foi a cobrança de tarifas pela prestação de serviços 

bancários, que em 1990 já somavam um terço das receitas do setor. Em 1991, houve a 

extinção do overnight, aplicação com taxas privilegiadas para grandes investidores, sendo 

substituído pelos fundos de aplicação financeira, com regras rígidas sobre a aplicação dos 

recursos. 
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A reforma bancária de 1988, que autorizou a criação de bancos múltiplos, e que reduziu os 

custos administrativos dos conglomerados, não acirrou da forma esperada a competição entre 

os bancos, pois estes, conforme explica MARCONDES (1993), preferiram se especializar ou 

dedicar-se apenas ao atendimento a clientes de alta renda. Porém, em 1989, empresários 

começaram a criar bancos múltiplos próprios, para melhorar a administração do caixa das 

empresas, agilizar a negociação de taxas, propiciar o financiamento a clientes e possibilitar a 

montagem de operações mais complexas. Os bancos então partiram para a redução de custos, 

muitas vezes compartilhando serviços, dividindo despesas entre instituições e terceirizando 

atividades.  

 

A redução da inflação veio com o Plano Real, em 1994. CAMPOS (2002, pp. 33-44) descreve 

que, inicialmente, os bancos direcionaram mais recursos para operações de crédito, 

aproveitando o elevado patamar das taxas de juros na época. Além das receitas com juros, os 

bancos dispunham das receitas com tarifas. Mesmo assim, muitos bancos não conseguiram se 

adaptar ao novo ambiente de estabilização de preços. A inadimplência cresceu, pois os bancos 

não estavam ainda preparados, em termos de técnicas e de recursos de análise, para exercer 

atividade de intermediação, em um ambiente de baixa inflação. Várias medidas foram 

tomadas para fortalecer o sistema financeiro e incentivar sua consolidação.  

 

 

2.2.2.2. Regulamentação  

 

As medidas reguladoras são complementares e, em determinadas circunstâncias, são criadas 

novas ou alteradas as antigas para que se alcancem os efeitos desejados. As mudanças 

institucionais e regulatórias ocorridas no Brasil entre 1994 e 1999, comentadas por CAMPOS 

(2002, pp. 53-59), tinham o objetivo de adaptar as instituições ao novo ambiente 

macroeconômico, fortalecendo-as, diminuir a possibilidade de crises sistêmicas, e também 

melhorar a competitividade e eficiência do sistema financeiro. 

 

Dentre as medidas para adaptação ao novo contexto macroeconômico, levantadas por 

CAMPOS (2002) e complementadas com informações do BACEN (2002, Manual da 

Supervisão), destacam-se: 
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a) Adoção dos padrões de exigência de capital definidos pelo Acordo da Basiléia: 

esta resolução do CMN, n° 2.099, de 17 de Agosto de 1994, obriga as instituições 

financeiras a manter o valor do patrimônio líquido compatível com o grau de risco dos 

seus ativos. O percentual exigido, de 8%, foi elevado para 11% em novembro de 1997, 

por meio da circular n° 1784 do BACEN, acima do estabelecido no Acordo da 

Basiléia, para aumentar a solidez do sistema financeiro nacional. 

 

b) O PROER, o PROES, o PROEF e a reestruturação da supervisão bancária do 

BACEN: o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional (PROER), iniciado pela Medida Provisória 1.179, de 3 de 

Novembro de 1995, previa incentivos fiscais e uma linha de crédito especial  para 

instituições que adquirissem outras com problemas, além da flexibilização dos limites 

operacionais e da liberação da exigência do recolhimento compulsório, com o objetivo 

de evitar riscos sistêmicos provenientes de quebras de grandes instituições. O PROES 

(Programa de Incentivo à Redução da Participação do Setor Público Estadual na 

Atividade Bancária), criado em fevereiro de 1997 para saneamento das instituições 

financeiras públicas, permitiu várias privatizações, ocorridas já a partir de 1997. 

Também foi decidida a suspensão do refinanciamento das dívidas dos Estados junto 

aos bancos estaduais, para estimular as privatizações. O PROEF (Programa de 

Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais) foi iniciado em 1995, utilizado 

para ajuste e fortalecimento do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco 

Meridional do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e Banco da Amazônia. Na década 

de 1990, o BACEN, guiado pelas recomendações do Comitê da Basiléia sobre 

Supervisão Bancária, iniciou processo para modernizar sua ação fiscalizadora, e 

passou a adotar a metodologia de supervisão prudencial em vez da  prescritiva. Em 

linhas gerais pode-se dizer que o modelo prudencial condiciona a expansão das 

aplicações das instituições conforme o grau de risco implícito nas operações, enquanto 

o prescritivo relaciona o crescimento do crédito ao montante do patrimônio da 

instituição. 

 

c) Legislação que dota o BACEN de instrumentos mais efetivos para realizar a 

intervenção e liquidação de instituições financeiras: a Medida Provisória n° 1.182, 

de 17 de novembro de 1995, permite que o BACEN tome medidas preventivas ao 

detectar uma situação de insuficiência patrimonial ou financeira de uma instituição. 
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Entre as medidas, está a capitalização da empresa, a transferência do controle 

acionário, a reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão. 

 

d) Criação do Fundo Garantidor de Créditos: a criação do fundo, pela Resolução n° 

2.211 do CMN, em 16 de novembro de 1995, tem como objetivo garantir aos 

depositantes e investidores, principalmente os pequenos, recursos em até R$ 20 mil, 

aplicados em instituições financeiras que venham a enfrentar processos de 

intervenção, liquidação extrajudicial, estado de insolvência ou falência. Inclui 

depósitos à vista, de poupança, a prazo, letras de câmbio, letras imobiliárias e 

hipotecárias. O fundo é custeado por uma contribuição mensal dos participantes, 

relativa a 0,025% dos saldos das contas sob garantia. 

 

e) Criação da Central de Risco de Crédito: a Resolução CMN n° 2.390, de 22 de maio 

de 1997, determina que as instituições financeiras enviem ao BACEN informações 

sobre o montante dos débitos e responsabilidades dos clientes, identificando-os 

nominalmente quando a operação ultrapassar determinado limite. Essas informações 

são consolidadas na Central de Risco de Crédito. Desde que o cliente autorize, é 

possível visualizar a exposição total do devedor em todo o sistema financeiro. A 

Central de Risco de Crédito será substituída pelo Sistema de Informações de Crédito 

do Banco Central – estabelecida pela Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, e pela 

circular 3.098, de 20 de março de 2002 – ainda em fase de testes, conforme 

comunicado 12.741 de 7 de dezembro de 2004. 

 

O novo SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro) complementou o processo de reestruturação 

do sistema financeiro brasileiro, pela redução do risco sistêmico a que o BACEN estava 

exposto, pois assumia o risco de falhas em pagamentos. O risco sistêmico do BACEN, na 

COMPE (Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis), em simulações 

efetuadas pelo BACEN, estaria na ordem de R$ 6 bilhões e foi reduzido em 75% com o Novo 

SPB. Reduziu também o risco de liquidação nas operações interbancárias (crédito e liquidez), 

em função das transferências serem liquidadas em tempo real e da efetivação da transferência 

estar condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na conta de liquidação do 

participante. 
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Os regulamentos prudenciais, cuja emissão se intensificou a partir de meados dos anos 90, 

estabeleceram parâmetros e diretrizes operacionais para as instituições financeiras nas 

seguintes áreas: 

  requisitos de capital mínimo com base nos ativos ponderados pelos riscos; 

  requisitos mínimos para um eficiente sistema de controles internos; 

 classificação dos empréstimos segundo as perspectivas de recebimento e a exigência 

das provisões relacionadas; 

 requisitos para o exercício de cargos  executivos nas instituições financeiras; 

 requerimento de capital para fins de riscos de mercado, risco cambial e risco de taxa 

de juros; 

 requisitos para controle do risco de liquidez das instituições; 

 regulamentação para a abertura de dependências e subsidiárias no exterior; 

 ajustes aos limites de concentração de risco para um único devedor. 

 

Dentre as medidas para tentar melhorar a competitividade e eficiência do sistema financeiro 

brasileiro, CAMPOS (2002) aponta: 

 

a) Abertura ao capital estrangeiro: em 23 de agosto de 1995, pela Exposição de 

Motivos n° 311, o Ministério da Fazenda estabeleceu o interesse do governo brasileiro 

na entrada ou aumento da participação estrangeira no sistema financeiro nacional; 

 

b) Regulamentação da cobrança de tarifas: as novas regras para a cobrança de tarifas, 

estabelecidas pela Resolução CMN n° 2.303, de 25 de julho de 1996, deram maior 

flexibilidade aos bancos para estabelecer a estrutura tarifária, mas exigiram, ao mesmo 

tempo, maior transparência na comunicação aos clientes. 

 

c) Securitização de recebíveis imobiliários e de créditos bancários: a lei 9.514, de 20 

de novembro de 1997, instituiu o Sistema Financeiro Imobiliário, para incentivar a 

criação de um mercado secundário de créditos imobiliários, mediante operações de 

securitização de recebíveis imobiliários. Da mesma forma, a Resolução CMN, de 7 de 

maio de 1998, regulou a securitização de créditos bancários oriundos de operações de 
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empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil, o que trouxe novas 

possibilidades e alternativas para o melhor gerenciamento do risco de crédito. 

 

d) Adoção de sistemas de controles internos nos bancos: a Resolução CMN n° 2.554, 

de 24 de setembro de 1998, alterada pela Resolução CMN n° 3.056/02, determinou a 

implementação de sistemas de controles internos pelas instituições financeiras, 

conforme os Princípios da Basiléia. O objetivo é a existência de controles eficientes e 

consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela 

instituição. 

 

A manifestação do governo brasileiro, em agosto de 1995, sobre o interesse da entrada ou 

elevação da participação do capital estrangeiro no sistema financeiro nacional, decorre do 

crescimento da inadimplência e da perspectiva de ocorrência de problemas de liquidez ou de 

solvência do sistema bancário. Segundo CAMPOS (2002), as razões apontadas pelo governo 

também enfatizam que: o capital estrangeiro era uma necessidade complementar para o 

desenvolvimento do país; permitiria maior integração do país à economia mundial, com a 

redução do risco Brasil e maior globalização do setor financeiro; representaria um acréscimo 

nas reservas nacionais, pela captação de poupança externa; permitiria maior eficiência 

alocativa na economia, em função dos ganhos obtidos com novas tecnologias em produtos e 

serviços; trariam maior concorrência dentro do sistema financeiro, beneficiando a sociedade. 

 

O Banco Central fez inúmeras intervenções, promoveu a liquidação extrajudicial de bancos, 

saneou instituições e realizou leilões com a participação ativa de bancos nacionais e 

estrangeiros. Outras movimentações, mais recentes, ocorreram sem a participação direta do 

Banco Central, e envolveu consolidações entre bancos de varejo e setores distintos como 

seguros, bancos de investimento e instituições de microcrédito. 
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2.3. SETOR BANCÁRIO ESPANHOL 

 

 

2.3.1. Formação e composição 

 

 

Conforme dados da U.S. Library of Congress, as instituições financeiras da Espanha estão sob 

responsabilidade do Ministério da Economia, Finanças e Comércio. Subordinado a este 

ministério, está o Banco da Espanha, responsável pela supervisão do sistema bancário. Este 

banco, formado em 1847, passou a ter o papel de emissor em 1874, e foi nacionalizado em 

1962 pela Lei de Reforma Bancária. Em 1977, o Banco da Espanha auxiliou a formação do 

Fundo de Garantia de Depósitos, que protege os depósitos em instituições que enfrentam 

problemas.  

 

Em 1962 os bancos privados foram divididos em bancos comerciais e industriais. Os 

industriais tinham o direito de investir uma proporção maior de seus recursos em ações de 

holdings, e eram especializados em investimentos industriais.  

 

Os bancos comerciais, que eram maiores e em maior número, serviam o público em geral e 

eram a principal fonte de crédito a curto prazo para o setor privado. No final dos anos 80, essa 

distinção entre os dois tipos de banco foi perdendo significado.  

 

Por volta de 1985, a Espanha tinha cerca de 100 bancos privados, dos quais 25 eram 

industriais, porém o mercado era dominado por sete grandes instituições comerciais: o Banco 

Espanhol de Crédito ou Banesto; o Banco Central; o Banco de Bilbao; o Banco Popular 

Espanhol; o Banco Santander; o Banco de Vizcaya e o Banco Hispano Americano. Estes 

bancos exerciam o controle de aproximadamente 80% dos recursos do setor.  

 

Como a Espanha não contava com um sistema de fundo de pensão adequado, muitos 

espanhóis investiam suas economias para ter uma aposentadoria futura. Conseqüentemente, 

constata-se uma alta proporção de investidores sobre o total da população. 

 

Os bancos cresceram durante o período de Franco, posterior à Guerra Civil de 1936 a 1939. O 

General Franco assumiu o poder em 1939 e conduziu um governo autoritário, semelhante ao 
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fascismo, que durou até 1975, data de sua morte. No entanto, remuneram pouco seus clientes 

e vendem seus serviços com amplas margens.   

 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, devido à ineficiência operacional, muitos 

bancos encontravam-se em dificuldades. Na segunda metade da década de 80, os bancos 

espanhóis ainda não eram competitivos internacionalmente. Havia excesso de pessoal e 

muitas agências, comparado a outros bancos da Europa Ocidental. Porém, esta ineficiência 

ainda era compensada por taxas elevadas de serviços prestados aos clientes.  

 

Algumas estatísticas elaboradas pela Comunidade Européia para harmonizar os serviços 

financeiros indicavam que os custos do sistema bancário espanhol deveriam ser cortados em 

34%. A pressão para tornar mais eficiente a indústria bancária da Espanha era grande, e o 

governo encorajou fusões para a criação de grandes holdings financeiras que pudessem 

competir com rivais europeus. Em 1987, houve uma tentativa não efetivada de unir os bancos 

Bilbao e Banesto. Entretanto, em 1988, foi efetivada a união do Banco de Bilbao com o 

Banco de Vizcaya.  

 

Conforme MOLINA (1999, p. 1), em 1991, ocorreu a união do Banco Central com o Banco 

Hispano Americano. Em 1994, o Banco Santander adquiriu o Banesto, em leilão efetuado 

pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Em 1999, o Banco Santander aceitou a fusão com o 

Banco Central Hispano (resultado da união de 1991), criando o BSCH, a maior entidade na 

Espanha, com ativos de aproximadamente EUR 240 bilhões. Em outubro de 1999, o Banco 

Bilbao y Viscaya anuncia a fusão com o Argentaria, uma corporação de bancos públicos sob 

controle do Estado, paulatinamente privatizados.  

 

Os bancos de poupança constituem o segundo maior grupo no sistema bancário espanhol, 

predominantes nas áreas rurais que não atraem agências dos maiores bancos privados. Cerca 

de 45% do total de depósitos estão nestas instituições. O maior banco neste segmento, com 

sede em Barcelona, a “Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluna y Baleares”, 

é popularmente conhecido como “La Caja”. Outro grande é o La Caja de Madrid.  

 

As instituições oficiais de crédito também exercem importante papel na indústria bancária 

espanhola, e estão sob controle do Diretório Geral do Patrimônio do Estado, sendo 

supervisionados pelo Instituto de Crédito Oficial, que recebe fundos do governo e repassa 
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para as instituições de crédito. Os maiores nesta área são: Banco de Crédito Industrial, Banco 

Hipotecário de Espanha, Banco de Crédito Agrícola e os Bancos de Crédito Local (servem a 

administração das províncias e municípios). O Banco Exterior de Espanha, que promove as 

exportações, também está sob supervisão do Instituto de Crédito Oficial e compete com os 

grandes bancos comerciais em termos de tamanho.  

 

Não há distinção entre bancos de varejo e de investimento. Uma única licença bancária 

permite aos bancos realizar tanto a atividade de varejo, quanto a de investimento. Além disso, 

os bancos espanhóis seguem o modelo de banco universal, sendo autorizados a fornecer 

serviços bancários e não-bancários (por exemplo, atividades de seguro através de uma 

subsidiária) e a investir em outras indústrias e companhias de serviço. Os acionistas das 

principais companhias espanholas, como a Endesa, Repsol e Telefonica, são de fato bancos e 

bancos de poupança. 

 

Os principais estatutos são: 

• A lei Bancária de 31 de dezembro de 1946 (Ley de Ordenación Bancaria); 

• Lei 31/1985, de 2 de agosto de 1999, cujas leis básicas governam o corpo 

administrativo dos bancos de poupança; 

• Lei 13/1989, de 26 de maio de 1989 e Decreto Real 84/1993, de 22 de janeiro de 

1993, para créditos corporativos; 

• Lei de Disciplina e Supervisão de Entidades de Crédito, de 29 de julho de 1988 (Ley 

de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito), emendado pela Lei 3/1994 

que implementa a Segunda Diretiva Bancária; 

• O Decreto Real 1245/1995 de 14 de julho de 1995, sobre a incorporação de bancos, 

serviços entre fronteiras e outros assuntos relativo a entidades de crédito, emendado 

pelo Decreto Real 692/1996 de 26 de abril de 1996. 

 

Os bancos de poupança são instituições de crédito com as mesmas regulamentações dos 

bancos, mas organizadas como fundações privadas. Dada a natureza de fundação, esses 

bancos não pagam dividendos, mas particularmente doam uma porcentagem significativa dos 

seus lucros (em média, 25%) para projetos de bem-estar de comunidades, nas áreas de cultura, 

educação, saúde e pesquisa. Os lucros que ficam são usados para aumentar suas reservas 

(aproximadamente 50%) e para pagar o imposto de renda corporativo. 
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Outras legislações relevantes: 

• Lei 13/1992, de 1 de junho de 1992, sobre Fundos Próprios e Supervisão 

Consolidada de Instituições de Crédito; 

• Lei 13/1994, de 1 de junho de 1994, sobre Autonomia do Banco da Espanha, 

emendado pela Lei 12/1998, de 28 de abril de 1998; 

• Decreto Legislativo Real 1564/1989, de 22 de dezembro de 1989 que aprova a Lei 

das Sociedades Anônimas; 

• Lei da Competição 16/1989, de 17 de julho de 1989 (Ley de Defensa de la 

Competência) recentemente emendada pelo Decreto Real – Lei 6/1999 de 16 de 

abril de 1999; 

• Decreto Real 664/1999, de 23 de abril de 1999, sobre investimentos estrangeiros 

(Real Decreto 664/1999 de 23 de abril sobre inversiones exteriores); 

• Lei de Proteções ao Mercado, de 28 de julho de 1988 (Ley Del Mercado de 

Valores), emendado pela Lei 37/1998, de 16 de novembro de 1998; 

• Lei 27/1999, de 16 de julho de 1999 sobre Cooperativas. 

 

MOLINA (1999) esclarece que, na Espanha, o estabelecimento de uma agência de entidade de 

crédito não está sujeito a autorização, mas se dá por meio de notificação ao Banco da 

Espanha. A notificação deve incluir o programa de atividades pretendido, o domicílio na 

Espanha, os nomes e os curricula do administrador da agência. 

Dada a natureza de fundação dos bancos de poupança na Espanha, a lei espanhola não permite 

aos bancos a aquisição dessas instituições. Isso não é considerado satisfatório por muitas 

instituições financeiras, e como em outros países europeus, leva a consideráveis debates 

públicos. O principal obstáculo parece estar na natureza de fundação desse tipo de banco.  

Os investimentos estrangeiros na Espanha têm sido quase totalmente liberados como resultado 

do Decreto Real 664/1999, de 23 de abril de 1999, o que trouxe à Lei da Espanha uma 

completa conformidade com os padrões da União Européia. 

Os procedimentos de controle interno são um dos critérios levados em conta para conceder 

uma licença bancária. Além disso, o Banco da Espanha requer entidades de crédito para 

estabelecer procedimentos adequados de controle interno para avaliar exposições amplas e 
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também a insolvência, a liquidez e taxa de juros. O Banco da Espanha supervisiona as 

medidas de controle interno e pode impor requerimentos mínimos ou regras padrões se 

considerar necessário. 

Instituições de crédito estão sujeitas a reportar informações conforme circular 4/1991 de 14 de 

junho de 1991. O banco da Espanha deve receber um número determinado de documentos, 

informações e relatórios mensais, quadrimestrais, semestrais e anuais. Por exemplo, os 

balanços devem ser reportados uma vez por mês, os lucros e prejuízos e a lista de 

empréstimos ruins a cada quatro meses e a aplicação dos lucros anuais uma vez ao ano. 

Existe, também, controle nas seguintes áreas: 

 

• Controle de prudência, de 29 de julho de 1988 (Ley de Disciplina e Intervención de las 

Entidades de Crédito), emendado pela Lei 3/1994, que implementa a Segunda Diretiva 

Bancária); 

• Adequação do capital e Grandes Exposições (Lei 13/1992, de 01 de junho de 1992, 

sobre Fundos Próprios e Supervisão Consolidada de Instituições de Crédito, emendado 

pelo  Decreto Real 1343/1992, de 6 de novembro de 1992, e Circular 5/1993 do Banco 

da Espanha); 

• Liquidez adequada. (Regulamentação (EEC) 2818/98 do Banco Europeu Central 

sobre reservas mínimas); 

• Provisões Adequadas, contas e outros registros (Circular do Banco da Espanha 4/1991 

de 14 de julho de 1991). 

Os poderes de intervir são concedidos ao Banco da Espanha e ao Fundo de Garantia de 

Depósito, que estão designados para evitar suspensão de pagamentos ou procedimentos de 

falência. Durante os últimos 30 anos, segundo MOLINA (1999), menos que 10 instituições de 

crédito têm estabelecido suspensão de pagamentos ou têm declarado falência. Os poderes são: 

- Intervenção. O Banco da Espanha pode indicar um corpo para supervisionar, que 

irá autorizar ou supervisionar as decisões administrativas das instituições de 

crédito, nas seguintes circunstâncias: 

o Se a instituição de crédito estiver numa situação que pode prejudicar 

seriamente seus próprios fundos, liquidez ou solvência, e 
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o Se a instituição de crédito estiver em uma séria situação e sua posição real 

não puder ser deduzida das suas contas. 

- Substituição dos diretores. Este poder pode ser usado pelo Banco da Espanha 

como uma alternativa ou em conjunto com o poder para interver. Os diretores 

apontados irão atuar como um corpo de supervisão provisório da entidade de 

crédito enquanto a situação apontada continuar. 

- Anulação da licença bancária. Esta é a medida mais séria e irá apenas ser usada se 

os outros dois falharem para melhorar a situação. 

No início dos anos 1980, segundo CALDERÓN (2000), o setor bancário espanhol limitava-se 

a satisfazer a demanda existente por produtos básicos em um contexto de restrita competição. 

Durante essa década, houve alterações que levaram o mercado à saturação, aumentando 

consideravelmente a competição, fazendo os bancos redefinirem suas estratégias, focando 

atender as demandas e necessidades de seus clientes. Passou de um banco de “produtos” para 

um banco de “clientes”, processo que caracterizou o fenômeno de inovação financeira, 

internacionalmente. Para manter a rentabilidade, cortaram os custos operacionais, reduziram 

pessoal e diminuíram o número de agências. Algumas fusões também ocorreram. 

No final da década de 80, a competição se acirrou ainda mais, o que resultou na adoção de 

novas estratégias. O Banco Santander lançou a superconta, uma conta corrente com alta 

remuneração, copiada posteriormente por outros bancos. 

 

2.3.2. Repercussões da consolidação 

 

O processo de regulamentação e as alterações recentes no sistema bancário espanhol 

influenciaram a criação e desenvolvimento de grandes bancos espanhóis, como o Banco 

Santander Central Hispano (BSCH) e o Banco Bilbao Viscaya y Argentaria (BBVA). Estas 

alterações, juntamente com o processo de consolidação na União Européia, auxiliam no 

entendimento da presença destes bancos em outros países. 

 

Levantamento efetuado pelo Ministério do Planejamento de Portugal (2000) demonstra que o 

processo de liberalização e desregulamentação da economia espanhola iniciou-se na década 

de 1980, como resultado da adesão de Espanha às Comunidades Européias e da criação do 

Mercado Interno Europeu. Nesse contexto, as autoridades espanholas deram inicio a um 
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processo de privatização da economia, cedendo as suas participações no universo de empresas 

que constituía o setor empresarial do Estado.  

 

Apesar de se ter começado na década de 1980, o processo de privatizações na Espanha 

conheceu o seu maior dinamismo na década de 90, com a alienação efetuada pelo Estado de 

suas participações no setor das telecomunicações, da energia e no setor bancário. Uma das 

preocupações centrais das autoridades espanholas no processo de privatizações foi com a 

formação de “núcleos” nacionais que envolvessem os principais grupos bancários privados e 

as grandes empresas privatizadas, com o objetivo de manter no país o controle dos setores 

estratégicos da economia – as telecomunicações, a energia (eletricidade, petróleo e gás) e o 

setor bancário. Nesse contexto, as privatizações em Espanha deram origem à formação de 

redes de empresas, nas quais os principais grupos bancários espanhóis desempenharam um 

papel de “pivot”, adquirindo e articulando participações em várias empresas não-financeiras.  

 

Foi na década de 80 que algumas regulamentações foram retiradas ou harmonizadas, como o 

controle sobre a taxa de juros, as restrições em relação às agências, os requerimentos de 

investimentos e de solvência, as regras contábeis e restrições à entrada de instituições 

estrangeiras. Com isto, o nível de competição aumentou. O mercado de ações, que era pouco 

desenvolvido, sofreu reforma em 1988. De 1992 a 1997, a concentração permaneceu 

relativamente estável, o que foi alterado a partir das grandes fusões (1999). 

 

Um fato decisivo na reestruturação do setor bancário espanhol foi a entrada em vigor do 

Mercado Único Europeu, que implicou na eliminação de barreiras à livre circulação de 

capitais entre os países membros da União Européia, bem como a liberdade para estabelecer e 

prestar serviços financeiros. Em janeiro de 1993, entrou em vigor um conjunto de diretrizes 

para a livre circulação de capitais e para a criação de instituições financeiras comunitárias, por 

meio de uma licença bancária única.  

 

Em 1995, o governo espanhol incorporou essas disposições comunitárias na norma financeira 

espanhola. O mercado bancário transitou de um cenário de concorrência local e prestação 

gratuita de serviços para outro mais agressivo do ponto de vista de política de preços e de 

oferta de produtos e serviços. O cenário da moeda única obrigou as instituições bancárias a 

buscar economias de escala ou a se especializar em segmentos de mercado.  
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As fusões começaram no final da década de 80, na Espanha, e prosseguiram até 1999. Este 

processo levou o mercado espanhol a uma crescente concentração, que chegou a ser das mais 

altas da Europa. Observou-se um incremento da eficiência e da competitividade, que 

contribuiu para a modernização, inovação e melhora dos serviços aos clientes. O quadro 

seguinte demonstra a redução das taxas de inflação e de juros. Destaca também a redução do 

spread bancário, reflexo da maior competição e a redução das taxas de captação de depósitos. 

É interessante notar que entre 1997 e 2001, os investimentos feitos pela Espanha superaram a 

entrada de capital estrangeiro no país, gerando investimentos líquidos diretos negativos. A 

redução do percentual de reservas sobre o total de ativos demonstra a liberalização do setor. 

 

Series Name 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bank liquid reserves to bank assets 
ratio  25,2 8,7 4,0 3,3 2,9 2,6 .. .. .. .. 
Foreign direct investment, net (BoP, 
current US$ billions)  $1,18  $10,46 $2,09 $1,22 ($6,04) ($7,16) ($26,21) ($16,93) ($5,13) $2,62 
Foreign direct investment, net 
inflows (BoP, current US$ billions)  $1,49  $13,98 $6,30 $6,80 $6,38 $11,90 $15,54 $36,93  $27,74  $21,28 

Deposit interest rate (%)  
13,0 10,7 7,7 6,1 4,0 2,9 1,8 3,0 3,1 2,5

Inflation, GDP deflator (annual %)  
13,4 7,3 4,9 3,5 2,3 2,4 2,7 3,5 4,2 4,4

Interest rate spread (lending rate 
minus deposit rate)  3,8 5,4 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 1,8

Real interest rate (%)  
3,1 8,1 4,9 4,8 3,7 2,6 1,2 1,6 1,0 -0,1

Quadro 3: Dados da economia Espanhola 

Fonte: Banco Mundial 

 

As fusões e aquisições permitiram aos bancos alcançar um tamanho adequado para iniciar o 

processo de internacionalização. De forma paralela, os bancos espanhóis firmaram acordos de 

cooperação com entidades de diversos países, para defender-se de grandes bancos que 

estavam se consolidando como entidades européias. A rede espanhola de agências, entretanto, 

é uma barreira que novos entrantes terão dificuldade de superar. De fato, nenhum banco de 

um país da União Européia ocupa posição de liderança em outro país. A proximidade com os 

clientes ainda é uma forte vantagem competitiva. Por este motivo, a maior preocupação é com 

a aquisição de forma hostil. 

 

No início dos anos 90, o panorama do sistema bancário espanhol era caracterizado pelos 

seguintes aspectos: 
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- intervencionismo estatal na regulamentação, segmentação e funcionamento do setor; 

 

- setor bancário dominado por dois tipos de instituições: as Caixas de Poupança 

Regionais e os Bancos Privados; 

 

- a partir de 1993, o setor bancário sob controle do Estado é reorganizado, levando à 

criação da Corporação Bancária da Espanha (Argentaria). O Argentaria absorveu as 

participações públicas no Banco Hipotecário de Espanha, no Banco de Crédito Local, 

no Banco de Crédito Agrícola, no Banco Exterior de Espanha e na Caja Postal de 

Ahorros. Essa “holding” começou a ser privatizada, ainda em 1993, num processo que 

terminou em 1998; 

 

- segunda vaga de fusões, posterior às crises financeiras e cambiais nos mercados 

emergentes em 1997 e 1998 (que atingiram duramente a América Latina), que 

envolveu o Banco Santander Central Hispano e o Banco Bilbao y Viscaya e a 

Argentaria, consolidando e estendendo suas alianças na Europa; 

 

- bancos estrangeiros se retiram da Espanha, como o britânico NatWest e o francês 

Crédit Lyonnais; 

 

- entrada mais forte no internet banking, não só pelo pioneiro Bankinter, como pelos 

grandes BBVA (em aliança com a Telefônica) e o BSCH (em aliança com a britânica 

Vodafone). 

 

GUILLÉN (1999, pp. 4-8) considera os bancos BSCH (União do Santander com o Banco 

Central Hispano) e o BBV (Banco Bilbao Viscaya) como sobreviventes no processo de 

consolidação do mercado bancário espanhol. 

 

Os sete grandes bancos que dominaram o setor por décadas cresceram adquirindo instituições 

menores. Operaram, até o final da década de 80, em forma de cartel, fixando as taxas de juros 

em conjunto, com forte lobby junto ao governo. Com a competição o governo incentivou as 

fusões e preparou o setor para a integração européia. As margens caíram e, embora sólidos 

financeiramente, os bancos começaram a se preocupar com a lucratividade no longo prazo. 
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Além de novos produtos, os grandes bancos viram na expansão internacional uma forma de 

aumentar a lucratividade e explorar seus potenciais. 

 

Em 1995, estes três bancos tinham aproximadamente o mesmo tamanho e foco no mercado de 

varejo. 

 

O Banco Santander foi fundado em 1857. Inicialmente, se especializou no comércio entre 

Espanha e América através do porto situado em Santander. Apenas em 1950 abriu escritórios 

no México e em Londres. Nos anos 70 e 80 ampliou a rede de escritórios na América Latina e 

fez pequenas aquisições. 

 

Na Espanha, cresceu mediante aquisições, mas permanecia com porte médio ao final dos anos 

80. Entre 1989 e 1992, introduziu os fundos mútuos, as contas de poupança, as contas 

correntes remuneradas e a hipoteca bancária com baixas taxas de juros. O mercado 

rapidamente tornou-se competitivo, e em 1994 o Santander comprou o Banesto, levando a 

instituição ao primeiro lugar no ranking dos bancos espanhóis. 

 

Nos EUA, o banco adquiriu 13% do First Fidelity Bancorporation, pagando US$ 650 milhões 

em 1991. Em 1997 vendeu sua participação por US$ 2,2 bilhões e utilizou o ganho para 

amortizar os investimentos na América Latina. 

 

O Banco Bilbao Vizcaya (BBV) surgiu como resultado de uma fusão em 1988 entre o Banco 

de Bilbao e o Banco de Viscaya. Comerciantes e industriais iniciaram o Banco Bilbao, em 

1856, como banco de emissão. Foi um grande financiador da indústria de aço na região dos 

Bascos. O Banco de Viscaya começou em 1901, em Bilbao, e tinha uma orientação mais forte 

nas operações no exterior. 

 

Nos anos 90, o BBV seguiu o Santander na América Latina, com a estratégia de comprar 

inicialmente participação minoritária desde que o projeto fosse grande e o BBV tivesse 

controle administrativo. Ganhando confiança e conhecimento, se o preço fosse aceitável, 

aumentaria a participação acionária. 

 

O Banco Central Hispano (BCH) também resultou da fusão, em 1991, do Banco Central com 

o Banco Hispano-Americano. O Hispano Americano foi iniciado com o capital das antigas 
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colônias repatriado para a Espanha. O BCH foi o último banco a procurar a expansão para a 

América Latina. Em 1999, ocorreu a fusão com o Santander. 

 

SEBASTIAN (2000) ressalta que o processo de liberalização do sistema financeiro durou 

quase vinte anos. A liberalização das taxas de juros e comissões só se iniciou em 1987. Os 

bancos de poupança não puderam abrir agências até 1989. As restrições sobre fluxo de 

capitais só foram removidas em 1992 e os bancos estrangeiros só tiveram total liberdade de 

atuação no país no final de 1992. 

 

A consolidação mundial do setor bancário, com a criação de bancos maiores na região do 

euro, e a entrada em vigor do Mercado Único Europeu, ampliando a circulação de capitais 

entre os membros da Comunidade Européia, impulsionou a competição no setor bancário 

espanhol. A quantidade de fusões e aquisições de instituições bancárias em países europeus 

aumentou de 51 em 1990 para 135 no ano seguinte, mantendo uma média de 130 transações 

entre 1992 e 199911. Outro determinante da competição foi a desregulamentação iniciada na 

década de 80, com a retirada de controles sobre as taxas de juros, de restrições sobre a 

abertura de agências e sobre a entrada de instituições estrangeiras. A reestruturação do 

mercado de ações e o processo de privatização fomentado pelo governo, também favoreceram 

a competição, pois o intuito era o de manter os principais setores da economia sob o controle 

nacional. Para tanto, a demanda dos clientes passou a ter maior importância, pois poderiam 

ser atendidas por outras empresas do Mercado Europeu, estimulando empresas espanholas a 

buscar eficiência e ofertar novos produtos.  

 

Os bancos espanhóis, ao contrário dos brasileiros, já estavam em um ambiente competitivo, 

que provocou a redução das receitas com negócios bancários tradicionais. Enfrentaram outras 

dificuldades, como a perda de receitas com a negociação de moedas e taxas de conversão em 

função da adaptação ao euro. Dessa forma, o processo de consolidação culminou com a 

expansão internacional. A América Latina foi uma opção estratégica utilizada para tal 

expansão. 

 

 

 

                                                 
11 Dados do grupo G10, em estudo consolidado em Janeiro de 2001: “Report on Consolidation in the financial 
sector” 
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3. BANCOS ESPANHÓIS NO BRASIL – CAUSAS E FOCO DA INSERÇÃO 

 
 
3.1.  A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS BANCOS ESPANHÓIS 

 

3.1.1. A internacionalização de empresas bancárias 

 

BAUGHN (1983, pp. 38-40), explica que nos anos 70 o comércio internacional cresceu de 

uma forma impressionante, e com isso passou a demandar serviços bancários internacionais 

também de forma crescente. Com restrições governamentais, como foi o caso específico dos 

EUA, muitas empresas abriram subsidiárias em outros países para financiar suas operações, e 

os bancos americanos, muitas vezes impedidos de conceder empréstimos, foram buscar no 

exterior recursos para financiar a demanda de empréstimos. A intenção dos governos era de 

reduzir a transferência de capital entre países, para não afetar a balança de pagamentos, que 

estava em situação de dificuldade crônica. 

 

BAUGHN (1983, p. 47) reforça que o envolvimento dos bancos no âmbito internacional varia 

de país para país. Os padrões de inserção podem depender da história, do nível de 

desenvolvimento econômico do país, da extensão do envolvimento dos bancos nas transações 

com parceiros em outros países, das limitações governamentais ou requerimentos, e de outros 

fatores que podem ser específicos a um banco individual ou a um país. A abordagem inicial, 

de estudo prospectivo do setor bancário, é considerada um importante passo. O autor ilustra 

seu ponto de vista analisando vários países, dentre os quais Brasil e Espanha, e fornece, desse 

modo, uma interessante análise complementar aos pontos já citados ao longo do trabalho. 

 

Ao comentar sobre o Brasil, BAUGHN (1983) ressalta que o sistema financeiro se 

desenvolveu muito durante o período de alta inflação, e precisou criar instrumentos de 

indexação, aplicados em vários aspectos. Cita a Reforma de 1964, e a intenção do governo de 

criar grandes conglomerados. Na época de sua análise (1983), o autor afirma que a ênfase era 

a de criar bancos regionais para reduzir o desequilíbrio regional e parar o processo de 

concentração dentro do sistema financeiro como um todo. A autorização para o 

funcionamento de uma instituição financeira estrangeira se dava estritamente em arranjos de 

reciprocidade.  
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Sobre a Espanha, o autor comenta que o sistema bancário não tinha, à época, tanta tradição 

quanto outros sistemas da Europa Central. As guerras interiores e exteriores impediram a 

formação de um sistema de crédito extensivo durante um longo período. O Banco da Espanha 

sucedeu o Banco de São Carlos, fundado em 1782, e o Banco da Espanha se tornou estatal em 

1856, absorveu muitos bancos pequenos e adquiriu o direito exclusivo de emissão. BAUGHN 

(1983) também descreve que, diferentemente dos outros bancos europeus, os bancos 

espanhóis não permitiam saques a descoberto. Esclarece que basicamente as agências 

espanholas no exterior serviam clientes comerciais e financiavam operações de exportação. 

Os bancos de poupança funcionavam como instituições públicas não voltadas ao lucro, 

emprestando para propósitos sociais. Comenta sobre o Ato de Reforma Bancária de 1962, 

quando o Banco da Espanha foi nacionalizado e transformado em banco central.  

 

 

3.1.2. Proliferação Internacional das agências 

 

BAUGHN (1983, pp. 557-579) questiona as razões da massiva proliferação das agências de 

bancos no exterior, não somente de grandes bancos multinacionais, mas também de bancos 

regionais. Das razões que apresenta algumas são semelhantes às indicadas como causas da 

concentração bancária. 

 

A primeira, mais comum, é a síndrome de seguir os clientes em suas operações no exterior. 

Na prática, pode ser um ímpeto inicial para a expansão, mas a composição dos clientes destas 

agências mostra uma minoria de clientes patrícios. Primeiramente, porque uma agência não se 

sustenta apenas com os clientes de seu país de origem, e também porque os negócios com 

empresas locais se mostraram lucrativos.  

 

Esse fato leva à segunda razão apontada por BAUGHN (1983), a de que a expansão reflete 

uma contribuição direta de receitas da agência situada no exterior para a matriz. Esses lucros 

são maiores em países menos desenvolvidos, nos quais a competição é menor e o mercado 

bancário menos sofisticado. O oligopólio e o poder de mercado, quando exercidos nesses 

países, pode levar a taxas de juros e taxas administrativas combinadas entre as instituições, 

situação em que um banco estrangeiro se destaca, oferecendo melhores condições em razão de 

estar acostumado com um ambiente mais competitivo, pois tem maior controle sobre custos, 
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podendo obter maior lucratividade. Com o tempo, ao contribuir para a eficiência do sistema, 

esses lucros superiores podem diminuir. 

 

A terceira razão se refere ao acesso que essas agências dão ao mercado monetário estrangeiro. 

É também chamado de propósito de funding (financiamento das atividades bancárias). A 

participação no exterior pode também ser útil pelo lado do ativo, e ser usado para direcionar o 

excedente de liquidez para uma posição mais lucrativa do que o mercado doméstico, quando 

as condições de moeda forem propícias. Mesmo bancos menores buscam esta situação quando 

os requerimentos reguladores, como reservas e limitações de taxa de juros, são impostos aos 

depósitos locais mas não às agências no exterior. 

 

A última razão citada por BAUGHN (1983) é a de ter uma base em centros financeiros 

importantes, como o de Londres, New York, Hong Kong, Singapura. 

 

 

3.1.3. Vantagens e desvantagens da expansão internacional 

 

SAUNDERS (2000, pp. 483-485) ao examinar a expansão internacional de uma instituição 

financeira, que busca rentabilidade adicional (segunda razão apontada por BAUGHN, 1983), 

ou ainda diversificação de riscos, apresenta algumas vantagens e desvantagens neste processo, 

tanto do ponto de vista econômico quanto regulatório: 

 

Vantagens: 

a) diversificação de riscos: ocorre em função dos comportamentos distintos das 

economias de diferentes países. Quanto menos integradas forem as economias, maior 

será o potencial de diversificação de riscos; 

 

b) economias de escala: se a expansão proporcionar maior escala nas operações, a 

instituição pode conseguir a redução de seus custos operacionais médios; 

 

c) inovações: a venda de serviços ou produtos nos novos mercados gera rentabilidade 

adicional, que pode ser melhorada em função de inovações financeiras introduzidas no 

país de origem, ainda não disponíveis no novo mercado; 
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d) fonte de fundos: a expansão permite que a instituição capte fundos de uma forma 

mais barata e mais acessível, principalmente quando as margens domésticas são 

limitadas em função da concorrência. A própria instituição pode beneficiar os 

tomadores do novo mercado, reduzindo o risco de racionamento de crédito; 

 

e) relacionamento com clientes: algumas empresas financeiras podem acompanhar a 

expansão de empresas multinacionais, com sede em seu país, atendendo as 

necessidades destas empresas no novo mercado; 

 

f) evasão regulatória: algumas normas domésticas podem restringir as atividades de 

uma instituição, e países com regulamentos menos exigentes podem favorecer o 

aumento do potencial de rentabilidade destas instituições. 

 

Desvantagens: 

a) custos de informação e monitoramento: normalmente, o monitoramento e a coleta 

de informações tem um custo maior em mercados de outros países, seja por questões 

de idioma, legais, culturais, ou até mesmo por padrões distintos de regras contábeis; 

 

b) nacionalização e desapropriação: existe o risco político de que uma mudança de 

governo possa levar à nacionalização dos ativos permanentes formados pela 

instituição estrangeira, como ocorreu em alguns países da África. Se os depositantes 

sofrerem perdas, também poderão acionar judicialmente a instituição; 

 

c) custos fixos: podem ser elevados, o que varia conforme o país ou mercado em que 

está realizando a expansão. SAUNDERS (2000) cita, por exemplo, como os valores de 

imóveis que são extremamente elevados no Japão e no Reino Unido aumentam o custo 

fixo para a entrada e para a manutenção de uma posição competitiva. 

 

3.1.4. Investimentos na América Latina 

 
CALDERÓN (2000) evidencia que, nos anos 90, o fluxo de investimentos estrangeiros diretos 

na América Latina e Caribe registrou um crescimento sem precedentes, passando de US$ 9,2 

bi para US$ 86 bi entre 1990 e 1999. Destaca que o domínio que antes era das empresas 

norte-americanas começou a ser equilibrado pela expressiva chegada de firmas européias, 
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basicamente da Espanha, Reino Unido, Países Baixos e França. Os investimentos, antes 

destinados à manufatura, cederam lugar aos serviços, principalmente os de telecomunicações, 

comércio varejista, energia e finanças. A compra de ativos existentes foi a modalidade mais 

utilizada, seja para a entrada ou expansão da presença na região, por meio de amplos 

programas de privatizações e pela aquisição de empresas privadas. 

 

Os grandes investimentos espanhóis na América Latina, segundo CALDERÓN (2000), se 

iniciaram com a presença da Telefônica e Ibéria, no início dos anos 1990. Chegaram a 

grandes dimensões com a estratégia de aquisições tomada pelas instituições bancárias a partir 

de 1996. 

 

As instituições bancárias dos países desenvolvidos, no início dos anos 90, contavam com 

excedente de capital e estavam submetidas a pressões para redução de custos em função da 

redução das margens de lucro em seus mercados domésticos, a maioria deles já maduros e 

com pouca possibilidade de crescimento. Assim, conforme CALDERÓN (2000), para manter 

sua posição competitiva e para defender-se de eventuais aquisições hostis, as instituições 

espanholas buscaram mercados e escala mundial. Fizeram muitas alianças, acordos e depois 

implementaram uma agressiva estratégia de expansão nos principais mercados latino 

americanos. Buscavam tamanho e competitividade em mercados em expansão, explorando 

recursos, tecnologia e capacidade administrativa, e diversificando riscos com uma adequada 

rentabilidade. 

 

Neste aspecto, os países da América Latina apresentavam uma oportunidade única, diferente 

dos outros países europeus com mercados maduros, preços altos e poucas opções de 

aquisições. 

 

Na América Latina, o baixo desenvolvimento bancário, as amplas margens de intermediação, 

as altas rentabilidades potenciais e o melhoramento dos sistemas de supervisão e 

regulamentação bancários abriram oportunidades para novos negócios. Havia carência de 

capital e de produtos novos, frente a uma demanda crescente por serviços financeiros. Os 

bancos e autoridades econômicas avaliavam positivamente a chegada de estrangeiros, como 

forma de superar as limitações de capital e modernizar os sistemas financeiros locais. Além 

disso, outros fatores como o idioma e a cultura propiciavam a transferência de tecnologia e de 

conhecimentos de gestão. 
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3.1.5. Contexto da expansão internacional espanhola 

 

Conforme explica GUILLEN (1999, p. 23), no final dos anos 1980, o mercado bancário 

espanhol estava ficando saturado. Conseqüentemente, os bancos espanhóis buscaram outras 

oportunidades de crescimento. Por uma série de razões, a Europa Central, a Oriental e a Ásia 

exerciam uma atração limitada. O mercado bancário na América Latina estava passando, no 

início dos anos 90, pelo processo de desregulamentação e liberalização que os espanhóis 

tinham experimentado anos atrás. Uma vez que o Santander começou a investir na América 

Latina, houve uma reação oligopolista de outros bancos, que percorreram o mesmo caminho. 

Os dois outros grandes bancos espanhóis (Banco Central Hispano e Banco Bilbao Vizcaya) 

rapidamente iniciaram incursões para a aquisição de bancos na região. Em um ambiente que 

conta com cultura e idioma favoráveis, os bancos espanhóis começaram a transferir tecnologia 

e conhecimento sobre diferenciação de produtos e serviços para suas aquisições em países da 

América Latina. 

 

SEBASTIÁN (2000) comenta que a expansão dos bancos espanhóis para a América Latina 

fez parte de um amplo processo que encorajou empresas espanholas a tornarem-se 

multinacionais. Dentre vários fatores que influenciaram esse processo, o autor destaca três. O 

primeiro deve-se ao fato de grandes empresas, muitas delas antigas estatais, adotarem uma 

estratégia de negócio orientada ao mercado, buscando se beneficiar de economias de escala. O 

segundo refere-se à convergência da Espanha em relação aos padrões europeus, em termos de 

produtividade e custos, o que, de certa forma, levou o mercado doméstico a ser considerado 

um mercado maduro. O terceiro fator está relacionado ao tamanho das empresas, que, ao 

crescerem, podem usar a expansão internacional como forma de aumentar a base de clientes e 

de diversificar riscos. 

 

SEBASTIÁN (2000) também sugere, como GUILLEN (1999), que a expansão para a 

América Latina está associada à competição dos bancos espanhóis na arena internacional, em 

função de uma reação oligopolística, que implica em um banco seguir os passos do rival na 

expansão internacional. 

 

Segundo PAULA (2002, p.18), a internacionalização dos bancos espanhóis faz parte da 

terceira fase de internacionalização bancária. A primeira fase, por volta de 1830, foi liderada 

por instituições britânicas que se fixaram nas colônias. A segunda iniciou-se nos anos 1960, 
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liderada por bancos americanos e depois por japoneses, que investiram em países 

desenvolvidos. A terceira fase tem início nos anos 1990, conduzida por bancos europeus, que 

dirigem seus investimentos principalmente para o setor bancário de países emergentes. 

 

PAULA (2002) também ressalta que os bancos espanhóis já tinham alcançado o estágio de 

bancos modernos quando decidiram pela expansão. Foi uma forma de manter a posição 

competitiva dentro da União Monetária Européia, defendendo-se da ameaça de serem 

adquiridos por outros competidores.  

 

Como a Espanha é um país membro da União Monetária Européia, era de se esperar a 

expansão das empresas espanholas dentro do mercado europeu, dada a facilidade de acesso. 

Porém, a maior parte das empresas investiu na América Latina.  

 

PAULA (2002) ressalta, como outros autores, que um conjunto de fatores determinou a 

expansão dos bancos europeus para a América Latina: 

 

a) o processo de reestruturação do setor bancário na União Monetária Européia, que faz 

parte do processo de consolidação citado no capítulo 2, em que os bancos buscaram, 

face à competição, reduzir custos, aumentar receitas, diversificar riscos, atender a 

demanda de clientes e fortalecer sua posição no mercado bancário europeu; 

b) a dinâmica de internacionalização dos bancos espanhóis, que deriva do fator anterior, 

com a particularidade de que o mercado espanhol amadureceu, com fusões e 

aquisições domésticas, antes da expansão internacional; 

c) durante os anos 1990, outros bancos europeus, da Alemanha e Holanda, estiveram 

ocupados com a expansão para a Europa Central e do Leste; os bancos americanos 

realizavam fusões e aquisições dentro do país; 

d) algumas restrições regulatórias e políticas apresentam impedimentos para fusões e 

aquisições dentro da União Européia, o que incentiva a expansão para fora do bloco; 

e) o sudeste asiático estava em crise durante a segunda metade dos anos 90 e a Índia e 

China apresentavam sistemas financeiros bastante fechados; 

f) pelos fatores anteriores e por outros particulares à América Latina, esta região tornou-

se um mercado preferencial para expansão. 
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3.2. FOCO: AMÉRICA LATINA - BRASIL  

 

3.2.1. Particularidades da América Latina 

 

Segundo análise feita por PAULA (2002), os países da América Latina, desde o início dos 

anos 90, passaram por um processo de liberalização, com reformas econômicas e políticas. 

Este fato permitiu a entrada de empresas estrangeiras em diversos setores, como o de 

telecomunicações, energia, de serviços financeiros e outros. 

 

A entrada de serviços financeiros ocorreu, em grande parte, por meio de aquisições de 

empresas existentes, em programas de privatização. Estes programas fizeram parte das 

reformas do setor público, e a venda de grandes empresas estatais auxiliou os governos a 

diminuir a dívida pública interna e a consolidar as finanças. Este fato levou maior competição 

a setores antes monopolizados, aprofundando o papel do mercado e a participação do setor 

privado. Conforme relatório da CEPAL, das 500 maiores empresas da América Latina entre 

1990 e 1992, 93 eram estatais. Em 1998, as estatais foram reduzidas para 40. GUILLÉN 

(1999) afirma que, entre 1971 e 1987, o pacto dos países andinos possibilitava que bancos 

estrangeiros adquirissem no máximo 20% dos bancos locais. 

 

PAULA (2002) considera também como uma particularidade o potencial de crescimento 

econômico da América Latina, que é maior que o da Europa. Aponta que o crescimento na 

América Latina, entre 1983 e 2000, foi similar ao da Europa, de 2,5% a.a., mas inclui a 

década de 80, chamada de década perdida para América Latina. 

 

SEBASTIÁN (2000), a este respeito, comenta que entre 1961 e 1970 o crescimento 

econômico na Europa foi de 5% a.a., caindo para 2,1% a.a. nos anos 90. Ressalta que deve 

permanecer neste patamar. A América Latina, entretanto, segundo previsões de analistas, face 

às reformas estruturais que vinham ocorrendo, tem crescimento estimado em torno de 4,5%. 

Tal crescimento deve ser afetado pelo crescimento do estoque de capital, da taxa de 

produtividade e do crescimento populacional. Para o crescimento da população, SEBASTIÁN 

(2000) aponta estudos do Banco Mundial, que indica uma redução de 0,2% a.a. durante os 

próximos 50 anos. Esta redução é projetada em 0,5% no caso da Espanha. Por outro lado, para 

a América Latina é esperado um crescimento de 0,8%. Algumas projeções podem ser 
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verificadas na tabela abaixo, comparando Brasil e Espanha, conforme dados do Banco 

Mundial. 

Tabela 1: Projeção da população, em milhões de pessoas 

Projeções 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
Brasil 191 210 226 239 248 254 260 264 267
Espanha 42 41 40 39 37 35 33 32 32
Fonte: Banco Mundial, 2004. Dados consolidados pelo autor. 

 

Pode-se verificar claramente o maior crescimento da população entre 1960 e 2002 nos países 

da América Latina do que na Espanha: 

 
Tabela 2: Evolução da população de países da América Latina e da Espanha, em milhões de    
                pessoas. 
Series Name Country Name 1960 1970 1980 1990 2000 2002
Population, total Brazil 73 96 122 148 170 174
Population, total Mexico 37 51 68 83 98 101
Population, total Colombia 17 23 28 35 42 44
Population, total Argentina 21 24 28 32 36 36
Population, total Venezuela 8 11 15 20 24 25
Population, total Chile 8 9 11 13 15 16
Subtotal 162 213 272 331 386 396
Variação % acumulada nos países selecionados 31% 68% 104% 138% 144%
Population, total Spain 30 34 37 39 41 41
Variação % acumulada na Espanha 11% 23% 28% 33% 34%

Fonte: Banco Mundial, 2004. Dados consolidados pelo autor. 

 

Outro aspecto revelado por SEBASTIÁN (2000) é que a Europa dispõe de mercados mais 

maduros, em vários ramos de negócios, que podem ser explorados ou desenvolvidos na 

América Latina. 

 

O ciclo econômico é um fator apresentado por SEBASTIÁN (2000) que auxilia na 

diversificação do risco. O ciclo econômico da Espanha tem alta correlação com o da União 

Européia, que pode ser entendido pelo processo de convergência de padrões com os dos 

países mais desenvolvidos da União Européia. Já em comparação com a América Latina, o 

ciclo econômico da Espanha apresentou correlação negativa entre 1985 e 1999, com um 

coeficiente de –0,7. Além disso, a correlação entre os ciclos dos países da América Latina não 

é elevada, o que favorece a diversificação dos riscos. 

 

SEBASTIÁN (2000) considera o fator preço como outro diferencial da América Latina. O 

valor de mercado das empresas nos países desenvolvidos aumenta o custa de uma aquisição, 

enquanto na América Latina, onde os valores são menores, é mais fácil alcançar uma grande 
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parcela do mercado a um menor custo. Em relação a bancos, o autor ilustra que o custo para 

adquirir 1% da participação de mercado (medido pelo valor de mercado dos maiores bancos e 

o percentual de depósitos) sobre os depósitos em países europeus chega a ser dez vezes maior 

do que na América Latina. O autor apresenta a tabela abaixo, com dados de 1999: 

 

        Tabela 3 - Custo de 1% do market share sobre os depósitos por país 

País Custo de 1% do market share 
dos depósitos (US$ bi) 

Alemanha 2,29 bi 
França 1,67 bi 
Espanha 2,26 bi 
Argentina 0,20 bi 
Chile 0,17 bi 
México 0,21 bi 

        Fonte: SEBASTIÁN (2000 – Annex tables – table 11) 

 

 

Os custos operacionais e as margens líquidas de juros, que também afetam o valor de mercado 

dos bancos, apresentam diferenças, conforme tabela reproduzida por SEBASTIÁN (2000): 

 

    Tabela 4 - Custos operacionais e margem líquida de juros, por país 

País Custos 
Operacionais (*) 

Margem líquida de 
juros (*) 

Argentina 8,5 9,2 
Brasil 6,0 6,8 
Chile 3,0 6,1 
Colômbia 7,3 8,3 
México 3,9 5,1 
Venezuela 5,7 8,1 
Alemanha 1,1 1,4 
Espanha 2,4 3,1 
EUA 3,7 3,7 

     (*) Média de 1990 a 1994, em % dos ativos totais. 

     Fonte: SEBASTIÁN (2000) 

 

O autor ressalta, entretanto, que algumas aquisições incluem o pagamento de um prêmio, 

cobrado em processos de privatização, ou são fixadas em termos de troca de ações. 
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As maiores perspectivas de retorno também são apontadas por SEBASTIÁN (2000) e 

PAULA (2002). SEBASTIÁN (2000) indica que a margem média sobre ativos (receitas 

líquidas de juros sobre o total de ativos), no período entre 1990 e 1994 estava acima de 5% na 

América Latina, comparado a um índice de 3% nos EUA e Espanha. PAULA (2002), ao 

demonstrar o período entre 1988 e 1995, apresenta um índice de 5,8% na América Latina 

(6,6% no Brasil e 9,9% na Argentina) e, para os países da OCDE, 2,8%. Esses autores 

destacam que os maiores retornos surgem em função de margens de intermediação maiores. 

Reflete também a regulamentação bancária e as taxas de juros mais elevadas que prevalecem 

na América Latina. 

 

O potencial de ganhos em eficiência também é indicado por SEBASTIÁN (2000) como 

elevado. A relação despesas operacionais / total dos ativos foi de 5,5% para os bancos 

domésticos da América Latina no período entre 1992 e 1997, enquanto esta relação foi de 

1,7% nos países do G3 (EUA, Japão, Alemanha), 1,6% na Ásia Oriental e 4,1% na Europa 

Central (dados apresentados por PAULA). Este custo operacional mais elevado reflete o 

período de alta inflação dos anos 80 e início dos anos 90, quando as receitas com a inflação 

geravam lucros com facilidade e a pressão para corte de custos era menor. 

 

SEBASTIÁN (2000) ressalta que as despesas operacionais na Espanha representavam 3% dos 

ativos. O autor evidencia que, no curto prazo, os ganhos de eficiência são mais difíceis de 

serem obtidos, dado a necessidade de expansão, com a abertura de novas agências, 

importação de tecnologia ou adoção de plataformas tecnológicas da instituição principal. 

 

A Europa possui um mercado bancário maduro. Este fato é evidenciado por SEBASTIÁN 

(2000) ao apresentar que a razão M3/PIB é de 77% na zona do euro e 71% nos EUA. Na 

América Latina, por sua vez, esta razão é de 28%, apresentando grande potencial de 

crescimento. O percentual de pessoas acima de 18 anos com conta bancária na Espanha é o 

dobro do que na América Latina. O autor ressalta que o número de clientes por agência é 

maior na Espanha, existindo potencial para que, na América Latina, ocorra aumento 

semelhante. 
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3.2.2. Investimentos em setores diversos 

 

RIBEIRO (2004, pp. 86-88) ressalta que entre todos os países investidores na América Latina 

durante a década de 90, se sobressai a Espanha, que ao longo desse período chegou à posição 

de maior investidor externo na região.  

 

Ao analisar os países de destino do investimento espanhol na América Latina, o autor 

identifica três ondas neste processo de investimento externo, iniciadas sucessivamente e que 

se sobrepõem nos anos finais do período em análise (1990-2000): 

 

- a primeira onda, iniciada nos primeiros anos da década de 1990, dirigiu-se à Argentina 

e ao Chile, por um lado, e em menor escala a países da região andina como o Peru e a 

Colômbia; abrangeu investimentos em serviços financeiros, nas telecomunicações, na 

produção e distribuição de eletricidade, no transporte aéreo e na produção de petróleo 

e gás, culminando neste último setor com a aquisição de um dos maiores produtores 

latino americanos de petróleo, a empresa estatal YPF, compra que só foi completada 

em 1999; 

 

- a segunda onda, iniciada em 1998, que terminou em 2000, dirigiu-se ao Brasil 

traduzindo-se em importantes aquisições nos setores de telecomunicações, produção e 

distribuição de eletricidade e bancário, destacando-se neste último setor a compra do 

Banco do Estado de S. Paulo (Banespa) pelo Banco Santander Central Hispano 

(BSCH); 

 

- a terceira onda estruturou-se entre 1999 e 2000 e dirigiu-se ao México, centrando-se 

em bancos e serviços financeiros – o BSCH e o BBVA adquiriram em 2000, 

respectivamente, o segundo e o quarto maiores grupos bancários mexicanos – 

passando o BBVA Bancomer a ser o primeiro grupo financeiro do México. 

 

Com a segunda e terceira ondas, os investidores espanhóis procuraram penetrar nos dois 

maiores mercados da região, um deles fora da zona hispânica – Brasil – e o outro muito 

próximo dos EUA – México. 
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O investimento maciço realizado pelas empresas espanholas centrou-se no setor bancário e de 

serviços financeiros e nos setores de infra-estrutura – telecomunicações, eletricidade, infra-

estrutura rodoviária e ambiente. Realizou-se em parte por meio de aquisições realizadas no 

contexto dos processos de privatizações que se realizaram durante a década em toda a 

América Latina, em especial nesses setores: 

 

- os maiores bancos espanhóis, o Banco Santander Central Hispano (BSCH) e o Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) investiram cerca de 25 bilhões de euros na região, 

tendo-se tornado, respectivamente, o primeiro e o terceiro bancos estrangeiros na 

América Latina e Caribe; 

 

- a operadora de telecomunicações Telefonica de España investiu mais de 30 bilhões de 

euros na região e tornou-se a maior multinacional que opera na América Latina, com 

posições de liderança no seu setor em países como Argentina, Brasil, Chile e Peru; 

 

- a empresa de eletricidade Endesa transformou-se na maior empresa produtora e 

distribuidora de eletricidade da América Latina, com as suas atividades concentradas 

em cinco países – Argentina, Colômbia, Brasil, Chile e Peru; enquanto a sua 

concorrente Iberdrola, com uma posição menos destacada, adquiriu o controle de 

gestão de 23 empresas espalhadas pela América Latina; 

 

- a empresa de petróleo e gás Repsol culminou o seu investimento na região com a 

tomada de controle da companhia estatal YPF, operação que a transformou na maior 

empresa de hidrocarbonetos presente na América Latina, em posição mais destacada 

do que as grandes Shell e Exxon; 

 

- a empresa de construções e obras públicas Ferrovial/Agroman, por intermédio da sua 

filial especializada na construção e operação de auto-estradas e grandes vias 

rodoviárias – Cintra – faz a gestão de auto-estradas no Chile e Colômbia, e detém 

igualmente concessões de aeroportos no México e no Chile; enquanto a Dragados, por 

meio da filial Valora tem carteira de concessões na Argentina, Porto Rico, Colômbia, 

Equador e Chile. 
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3.2.3. Investimentos no setor financeiro 

 

A competição nos mercados locais, como analisado acima, levou os bancos espanhóis à 

procura de novas áreas para realização de lucros. Optaram pela diversificação geográfica de 

suas atividades estabelecendo agências e subsidiárias em outros países. A diferença principal 

com a expansão dos anos 1960 e 70 é que a estratégia dessa época, de suportar as atividades 

de empresas transnacionais, foi substituída pela estratégia de diversificação das atividades no 

mercado local dos países em que ingressaram. Os países com idioma espanhol foram os 

primeiros alvos, mas na segunda metade da década de 1980 foi a vez do Brasil. De fato, o 

mercado brasileiro tornou-se o mais caro da região, pois oferecia a possibilidade de grandes 

lucros. 

 

Como pode ser observado no quadro abaixo, na maioria dos países da América Latina, o 

período mais intenso de privatizações ocorreu após a liberalização das taxas de juros, fator 

importante da desregulamentação e liberalização do sistema financeiro. A concessão de 

crédito, com taxas livres de juros, demanda o controle sobre riscos sistêmicos, fazendo com 

que a adequação de capital seja um ponto importante. As reservas bancárias também 

diminuíram, possibilitando uma dinâmica maior do fluxo de recursos. No Brasil, percebe-se 

que o ano de tensão é o de 1994, quando foi implantado o Plano Real. 

 

RESERVAS 
BANCÁRIAS 

(%)   
LIBERALIZAÇÃ
O DAS TAXAS 

DE JUROS 

INÍCIO DO 
PERÍODO 

INTENSO DE 
PRIVATIZAÇÃO

ADOÇÃO DE 
REQUISITOS 
ADEQUADOS 
DE CAPITAL 

1990 2000 

TENSÃO (1) OU 
CRISES 

SISTÊMICAS 
DEPOIS DAS 

REFORMAS (2)

ARGENTINA 1989 1995 1991 24 4 1995 (2) 
BOLÍVIA 1985 1992 1995 25 9 1985 (1) 
BRASIL 1989 1997 1995 15 12 1994 (1) 
CHILE 1974 (*) 1974 E 1987 1989 6 5 1982 (2) 
COLÔMBIA 1979 1993 1992 38 8 1998 (2) 
COSTA RICA 1995 1984 1995 43 18 1994 (1) 
MÉXICO 1988 1992 1994 33 26 1995 (1) 
PARAGUAI 1990 1984 1991 33 26 1995 (1) 
PERU 1991 1993 1993 31 26 1995 (1) 
URUGUAI 1974 1974 1992 45 22 1982 (2) 
VENEZUELA 1989 1996 1993 18 29 1994 (2) 
Quadro 4 - América Latina: Reformas do sistema financeiro 
Fonte: CEPAL - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002.p.115 
(*) Entre 1982 e 1984 os bancos sofreram intervenção e o sistema voltou a operar em 1985. 
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FREITAS (2000) descreve que, na Argentina, a abertura do sistema financeiro ocorreu a partir 

das reformas de 1977, quando as restrições à entrada e expansão das instituições foram 

abolidas, tanto para bancos locais quanto para estrangeiros. Em 2002, com exceção de dois 

bancos públicos e um privado, a maior parte dos bancos argentinos estava sob controle de 

estrangeiros. 

 

No México, em 1994, sob efeito da crise no sistema bancário e sob os termos do NAFTA 

(North American Free Trade Agreement), a autorização para participação de capital 

estrangeiro começou a crescer. Em 1998, o governo mexicano possibilitou o controle total 

sobre bancos comerciais. 

 

No Brasil, segundo FREITAS (2000), com exceção ao período entre 1946 e 1964, sempre 

existiram restrições à entrada e condições de operação de bancos estrangeiros. De 1965 a 

1995, a entrada era permitida segundo o princípio da reciprocidade. A Constituição de 1988 

praticamente proibiu o acesso para o capital estrangeiro ao sistema financeiro. Entretanto, 

existia a possibilidade constitucional de ingresso por meio de acordos internacionais que 

envolvessem reciprocidade, ou em circunstâncias consideradas de interesse nacional, desde 

que aprovada pelo presidente da república. Em agosto de 1995, pela Exposição de Motivos n° 

311, foi permitida a entrada de bancos estrangeiros. 

 

Essa decisão foi tomada frente à crescente fragilidade do sistema financeiro brasileiro, afetado 

por uma brusca contração de liquidez, reflexo das medidas econômicas adotadas para lidar 

com os efeitos da crise mexicana. A abertura também satisfez os desejos de muitas 

instituições financeiras estrangeiras e às demandas expressas em fóruns internacionais, como 

os da World Trade Organization, MERCOSUL e ALCA (Área de Livre Comércio das 

Américas). 

 

A abertura do mercado de capitais, a privatização e reestruturação de processos industriais, e 

outras oportunidades de negócio associadas ao financiamento da renovação de infraestrutura 

econômica foram os principais atrativos para o investimento estrangeiro direto no sistema 

financeiro brasileiro. O grande potencial dos negócios de varejo e de abertura de contas atraiu 

a atenção de bancos estrangeiros já estabelecidos e dos que queriam se estabelecer no país. O 

jornal The Economist publicou, em 1998, que no Brasil existia a relação de um banco para 
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4.500 pessoas, enquanto na Alemanha a relação era de 1 para 2.000 pessoas e na Espanha de 1 

para 1.100 pessoas. 

 

Essa abertura ao capital estrangeiro também foi recomendada por agências multilaterais como 

o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial. Essas agências acreditavam que a 

maior participação estrangeira poderia auxiliar na superação de crises macroeconômicas e que 

a maior competição ajudaria a resolver questões locais como altas taxas de juros, alta 

concentração de riscos e existência de mercados restritos. 

 

Pode-se perceber que a participação dos bancos estrangeiros foi mais forte em outros países 

da região. Porém, este fato não diminui a importância dos investimentos no Brasil, em função 

do volume das operações. 

 

Tabela 5 - Participação de bancos estrangeiros nos ativos dos bancos latino-americanos    
      1990-2001 (em porcentagem) 
 
 1990 1994 1999 2000 2001 
ARGENTINA 10 18 49 49 61 
BRASIL 6 8 17 23 49 
CHILE 19 16 54 54 62 
COLÔMBIA 8 6 18 26 34 
MÉXICO 0 1 19 24 90 
PERU 4 7 33 40 61 
VENEZUELA 1 1 42 42 59 
Fonte: CEPAL - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002, p.118 
 

 

3.2.4. Os principais atores: BBVA e BSCH 

 

3.2.4.1. BBVA12 

 

No começo de 1995, o BBV reorientou sua estratégia internacional, impulsionando a 

expansão para o exterior. Buscava a liderança nos mercados, segmentos e negócios em que 

competia, mediante crescimento orgânico e desenvolvimento dos negócios existentes ou por 

meio de aquisições para acelerar o crescimento em determinados mercados. 

 

                                                 
12 Resultado da união, em 1999, do Banco Bilbao e Vizcaya com o Argentaria, formando o BBVA.  
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Nesse mesmo ano, o BBV iniciou o seu processo de internacionalização, com a América 

Latina a encabeçar a lista dos seus investimentos no exterior. Assumiu a gestão de entidades 

bancárias no México e no Peru, em 1996, na Colômbia e na Argentina, seguindo-se a 

Venezuela e, em 1998, no Brasil e no Chile. Em poucos anos, o grupo espanhol afirmou-se 

como um dos principais grupos bancários estrangeiros a operar na região. Em 1998, o BBV 

praticamente deu por concluído o seu processo de expansão internacional na América Latina, 

contando com uma sólida e significativa presença nos principais mercados regionais. 

 

Por outro lado, o BBV prosseguiu uma estratégia de diversificação, procurando oportunidades 

de negócio para além da atividade bancária. Assim sucedeu a gestão de fundos de pensões, em 

que o BBV assumia, em 1998 a posição de um dos principais gestores privados de fundos de 

pensões na América Latina, detendo uma posição de liderança na Argentina, na Bolívia, na 

Colômbia, no México, no Peru e em El Salvador. Essa posição foi reforçada com a aquisição 

de 40,74% da AFP Provida, a maior gestora privada de fundos de pensões no Chile. Com essa 

aquisição, o BBV triplicou os ativos sob gestão, tornando-se o principal administrador 

privado de fundos de pensões da América Latina. 

 

Na sua estratégia de diversificação, tal como se processou na Espanha, o BBV procurou 

oportunidades de investimento em empresas não financeiras, em setores como o de 

telecomunicações e energia, funcionando como investidor passivo em projetos liderados pelas 

empresas nas quais tinha participação, a Telefônica de Espanha, Iberdrola e Repsol. 

 

Por fim, depois de consolidada a sua posição na América Latina e de concretizada a sua fusão 

com a Argentaria, em 1999, o novo grupo BBVA reorientou sua estratégia de expansão 

internacional no sentido de reforçar sua posição na zona do Euro. Assim, em finais de 1998, o 

BBV obteve o controle do 5º maior grupo bancário italiano, a Banca Nazionale del Lavoro 

(BNL). Em maio de 1999, o BBV foi selecionado pelas autoridades francesas para fazer parte 

do “núcleo duro” do Crédit Lyonnais, ficando com uma participação de 3,75% do grupo 

francês e, ainda antes da fusão com a Argentaria, o BBV encontrava-se em negociações com 

uma das maiores entidades bancárias italianas - o UniCrédito -, com vistas a adquirir uma 

participação nessa instituição. Em 2000, ainda, adquiriu no México, o Bancomer, líder do 

ranking local. 
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3.2.4.2. Santander (BSCH) 

 

Dos grandes bancos espanhóis, o Santander (que, na fusão com o Banco Central Hispano, 

formou o BSCH em 1999), foi o que gastou mais tempo na sua estratégia de expansão 

internacional. Sua presença na América Latina remonta a 1960, quando o grupo bancário 

espanhol penetrou no setor financeiro chileno. Todavia, foi a partir de 1995 que o grupo 

bancário espanhol iniciou uma estratégia ativa de expansão na região, ao adquirir várias 

entidades bancárias locais. Entre 1996 e 1997, o Santander adquiriu sete bancos em sete 

países, preocupados, segundo alguns analistas, com a rápida expansão da rival BBV.  

 

O ano de 1997 revelou-se crucial na estratégia de aquisições do Banco Santander na região, 

penetrando no setor financeiro da Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela. Em 

1998, o seu posicionamento na região seria reforçado com a aquisição do Banco Noroeste, no 

Brasil, com os lucros resultantes da venda do First Union em 1997.  

 

Em 1998, o programa de aquisições, segundo informações dos executivos na época, havia 

terminado. A rápida expansão também causou preocupação entre os acionistas, pois 

aumentava a exposição do Santander em uma área de maior risco, além da complexidade de 

gestão no grupo. Na época, para melhorar a presença regional, precisava aprimorar sua 

posição nos mercados do Brasil, Colômbia, Peru e México. 

 

O ano de 1999 marcou uma virada na estratégia de expansão do grupo espanhol na América 

Latina, em virtude de um conjunto de fatores: 

 

- as pressões competitivas na Zona Euro e a necessidade de fazer frente à crise 

financeira internacional e às suas repercussões regionais, sobretudo no Brasil, 

obrigaram o grupo espanhol a reduzir as posições de risco nos mercados emergentes; 

- o fato de, depois de concretizada a fusão com o BCH, o novo grupo bancário espanhol 

BSCH ter sido obrigado a alienar algumas posições em bancos da região, pois 

passaram a deter uma participação considerada excessiva no setor financeiro de alguns 

países, como no caso do Chile; 

- essa reorientação estratégica parece privilegiar o reforço das ligações do BSCH no 

setor financeiro da Zona Euro. É nesta lógica que se insere a intensificação dos 

acordos de participações que foram estabelecidos pelo grupo espanhol com várias 
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entidades, como é o caso do Royal Bank of Scotland, no qual detém uma participação 

de 10%, do Grupo francês Société General, do alemão Commerzbank e do grupo 

italiano San Paolo-IMI. 

 

Já durante o ano 2000, o novo grupo BSCH adquiriu 97% do capital do Grupo Meridional, no 

Brasil, que inclui o Banco Meridiano (segmento de varejo) e o Banco Bozano Simonsen 

(banco de investimento), posicionando-se como o segundo maior banco estrangeiro a atuar no 

Brasil, logo após do holandês ABN-Amro. Em 2000, adquiriu também o Banespa (Banco do 

Estado de São Paulo) no Brasil e, no México, adquiriu o Grupo Financeiro Serfin (terceiro do 

ranking local). 

 

Entre 1998 e 1999, a Espanha mostrava um bom desempenho, com um crescimento de 4% e 

baixas taxas de juros. Porém, com a crise internacional decorrente das crises da Ásia (1997) e 

da Rússia (1998), o mercado latino americano foi afetado. O valor das ações dos bancos 

espanhóis sofreu deterioração. Apesar das condições adversas, as duas instituições encerraram 

o exercício com bons resultados. Os executivos reiteraram seu compromisso de expansão na 

América Latina, o que se comprovou em 2000, considerado por CALDERÓN (2000) a 

segunda fase da estratégia de expansão, para fortalecer a eficiência e competitividade dos 

bancos na região. Em meados de 1998, já tinham iniciado programas de saneamento e 

redução de gastos. 

 

A vulnerabilidade das economias regionais frente à turbulência dos mercados financeiros 

internacionais também chamou a atenção do Banco da Espanha, que considerou altos os 

riscos das aquisições na América Latina, e solicitou às entidades bancárias espanholas a 

avaliação cuidadosa de novas aquisições, de forma a privilegiar a qualidade em lugar de 

benefícios de curto prazo. 

 

Simultaneamente, conforme explica CALDERÓN (2000), a iminente entrada do euro em 

janeiro de 1999 aumentava a pressão competitiva sobre as instituições espanholas. As fusões 

entre bancos espanhóis aconteceram nessa época. O valor acionário dos dois grandes grupos 

(BSCH e BBVA) voltou a recuperar-se. As fusões complementaram e fortaleceram a presença 

dos bancos na região, mas trouxeram  como problema a concentração bancária. Essa situação 

fez com que as autoridades econômicas de alguns países avaliassem a posição dominante 

adquirida pelos bancos espanhóis, em relação à livre concorrência. No Chile, por exemplo, o 
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BSCH teve que ser comprometer com as autoridades de postergar uma eventual fusão do 

Banco Santiago com o Banco Santander Chile. 

 

A tabela abaixo, da CEPAL, demonstra a importância destes dois bancos na região. 

 

Tabela 6: América Latina: participação no mercado dos três maiores bancos transnacionais, 
                2001 (em porcentagem) 
 

  SCH BBVA (*) CITIGROUP 

PARTICIPAÇÃO 
DOS BANCOS 

ESTRANGEIROS EM 
TOTAL 

CRÉDITOS 10,4 9,3 9,1 63,8 
DEPÓSITOS 10,5 12 8,5 64,4 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7,9 4,5 7,1  
FUNDOS DE PENSÃO 12,1 27,6 16,7 84 

Fonte: CEPAL - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002.p.134 
(*) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

 

Em relação à suas operações mundiais, a participação na região é bem maior do que outros 

bancos estrangeiros. 

 

Tabela 7: Composição dos ativos dos bancos estrangeiros, 2001 (em milhões de dólares e             
                porcentagem) 
 

  
ATIVOS NA 
AMÉRICA 
LATINA 

ATIVOS NO 
MUNDO 

AMÉRICA 
LATINA / 
TOTAL 

ARGENTINA / 
AMÉRICA 
LATINA 

ARGENTINA / 
TOTAL 

SCH 92.067 315.623 29,2 10,1 3 

BBVA 71.171 272.535 26,1 11,8 3,1 

FLEETBOSTON 27.453 203.638 13,5 30 4 

SCOTIABANK 16.881 173.394 9,7 16,2 1,6 

CITIGROUP 70.418 1.051.450 6,7 10,2 0,7 

ABN AMRO 17.910 526.450 3,4 0 0 

HSBC 17.419 696.381 2,5 27 0,7 

LLOYDS 5.919 275.780 2,2 13,5 0,3 

Fonte: CEPAL - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002.p.140 
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4. BANCOS ESPANHÓIS NO BRASIL – INFLUÊNCIAS E RESULTADOS 

 
 

4.1.AVALIAÇÃO DO SETOR E DO NEGÓCIO BANCÁRIO 

 

4.1.1. Avaliação do setor 

 

A avaliação do setor bancário segue abordagens distintas, conforme o contexto em que está 

inserida. Alguns autores, como TROSTER, preocupam-se em avaliar a concentração bancária 

e a participação do setor na economia, discutindo tamanho do setor e formas de mensuração.  

 

Outros autores, cuja abordagem está focada no sistema financeiro nacional sob o ponto de 

vista institucional, ou seja, das empresas que compõem o sistema, realizam publicações com 

análises de acontecimentos recentes e dados estatísticos do setor. Neste caso, o desempenho 

das principais instituições é analisado, comparativamente e ao longo do tempo.  

 

Os supervisores do sistema também avaliam a composição deste, com o intuito de garantir a 

solidez e o funcionamento eficaz. A teoria da firma bancária aborda aspectos micro-

econômicos ligados ao tema.  

 

A produtividade no setor - medida pelo volume de ativos versus quantidade de funcionários -, 

os índices de inclusão bancária, o acesso ao serviço bancário e a disponibilização de produtos 

também são pontos importantes na análise do setor, pois impactam sobre o desenvolvimento 

econômico. 

 

4.1.1.1. Avaliação da concentração bancária 

 

KRETZER (1996) comenta que sobre o tema concentração bancária, há uma série de 

abordagens que tratam diversos aspectos, tais como suas causas - número de estabelecimentos 

bancários -, a caracterização da estrutura do mercado bancário, o grau de concentração - 

medidas de concentração -, e os efeitos da concentração na performance dos bancos - enfoque 

sobre risco/retorno, economia de escala, crescimento etc. 
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Alguns trabalhos procuram analisar, a partir do tamanho das firmas bancárias, como o grau de 

concentração, seu desempenho e seu comportamento, sob várias dimensões: risco/retorno, 

economia de escala, administração de reservas. Outros buscam os determinantes e as 

condições, como a regulação governamental, taxa de juros, inflação, captação de depósitos, 

que conduziram a uma concentração do setor.  

 

Dentre os determinantes, discute-se: 

 

- A existência de economias de escala na prestação de serviços bancários; 

 

- Como os conglomerados diversificam suas atividades, diluindo riscos; 

 

- O fortalecimento da empresa nacional e formação de conglomerados financeiro-

industriais. No caso brasileiro, auxiliaram neste processo: carta patente, tabelamento 

das taxas de juros, taxa de inflação como fonte de receita; regras de volume de capital 

sobre os depósitos; a abertura de agências pioneiras. 

 

Segundo CARVALHEIRO (1983), quando se mede a proporção em que pequeno número de 

firmas controla determinado percentual de dada variável da indústria como um todo, obtém-se 

a chamada concentração absoluta ou taxa de concentração. Os estudos de concentração 

bancária utilizam medidas de concentração, tais como percentagem sobre o total de depósitos, 

ativos, patrimônio, crédito concedido, receita de intermediação e outras. 

 

4.1.1.2. Avaliação da dimensão do setor 

 

TROSTER (1997, pp. 1-35), ao avaliar o setor bancário brasileiro, demonstra que a dimensão 

do setor não deve ser avaliada pelo número de bancos e que a participação deste setor no PIB 

merece considerações importantes, o que chamou “anomalia bancária”. Por fim, compara a 

relação ativos financeiros / PIB em diversos países.  

 

O mesmo autor denomina de “overbanking” a questão do inchaço do setor, que difere da 

concentração, pois torna relativo o tamanho do setor em relação à economia. Um setor 

inchado, por apresentar implicações em termos de política econômica, deveria ser encolhido; 
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por outro lado, um setor atrofiado demandaria medidas para o crescimento das instituições e 

aparecimento de novas.  

 

O número de bancos é resultado de uma série de influências. Alguns países dispõem de 

muitos bancos e outros de uma quantidade bem menor, sob aspectos econômicos variados. A 

avaliação correta, segundo TROSTER (1997), é da dimensão do setor, e para isso sugere 

comparações com a evolução de variáveis econômicas como inflação, PIB e população. A 

demanda por serviços bancários é um aspecto importante, pois a falta de acesso a estes 

serviços de intermediação pode prejudicar o crescimento econômico de agentes e de setores. 

Alguns autores, já citados, atribuem importante papel à intermediação no desenvolvimento da 

revolução industrial na Inglaterra. 

 

TROSTER aponta como determinantes do tamanho do setor, variáveis econômicas e de 

mercado, tais como: existência de economias de escala e escopo, inovações, regulamentação, 

tecnologia, concentração espacial da população, distribuição de renda, localização da 

atividade econômica, abertura a fluxos externos, poupança, demanda por investimentos, 

perspectivas de crescimento e padrões culturais da população. 

 

A dimensão exata de uma empresa em um setor deve ser aferida em função de sua eficiência e 

do mercado. O mercado deve determinar, segundo TROSTER, o número de instituições na 

economia, desde que esteja cumprida a questão de solidez do setor. 

 

Para uma análise de diversidade da estrutura dos bancos, TROSTER sugere o trabalho de 

WILSON (1986). Cita também que o tamanho do setor está relacionado à teoria dos mercados 

contestáveis, cuja idéia central é que, em um mercado contestável, a entrada é livre e a saída 

sem custos. Cita BAUMOL, PANZAR e WILLIG (1982).  A implicação de um mercado 

contestável é a não existência de lucros extraordinários e de ineficiência na produção. 

 

A partir desta teoria, TROSTER incorpora outros elementos importantes na análise do 

tamanho do setor: barreiras à entrada e vulnerabilidade ao longo do tempo, que diminuem o 

uso de poder de mercado. 

 

A anomalia bancária, ou problema bancário, gera interpretações errôneas sobre a participação 

dos bancos no PIB. A anomalia em si refere-se à obtenção de valores baixos ou negativos ao 
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utilizar-se o procedimento padrão para calcular o produto do setor bancário. A razão apontada 

por TROSTER é que os serviços bancários geralmente não são cobrados explicitamente, por 

meio da redução dos juros pagos sobre depósitos dos clientes. E os juros fazem parte da 

Renda Nacional, que é a soma da remuneração dos fatores de produção para chegar ao PIB, 

consistindo em lucros, aluguéis, juros e salários. 

 

TROSTER apresenta as sugestões de alguns autores para solucionar a questão: 

 

- MAMALAKIS (1987) propõe o cálculo de uma taxa de juros “pura”, que se refere 

exclusivamente à remuneração do fator capital, como nos demais setores. Estariam 

separados os serviços de pagamento, os riscos assumidos, a liquidez proporcionada, a 

administração da carteira, a inadimplência; 

 

- HAIG (1986) sugere tratar os bancos como os gastos do governo pelo valor de custo, 

independente de sua eficiência ou necessidade, uma vez que os serviços bancários são 

fornecidos para o conjunto da comunidade, como o judiciário ou qualquer outro 

serviço público; 

 

- RUGGLES (1990) e SUNGA (1985) sugerem que se trate o setor financeiro como 

uma indústria que compra e vende dinheiro. Porém, essa solução teria implicações nos 

demais setores, que estariam vendendo ou comprando serviços financeiros. A cada 

setor seria imputada uma parcela de serviços bancários. 

 

TROSTER comenta que a metodologia utilizada pelo Brasil e por outros países para o setor 

financeiro é o de criar um setor fictício nas contas nacionais. Soma-se à produção da atividade 

uma produção correspondente ao diferencial entre os juros recebidos e juros pagos. Assume, 

desta forma, que todas as transações de pagamento e recebimento de juros estão ligadas à 

atividade produtora. O valor da produção do setor financeiro é o resultado desta imputação 

acrescido das receitas de prestação de serviços. 

 

É feito o alerta na leitura desses dados. A imputação bancária não deve ser considerada como 

produto do setor bancário. Esse valor mostra apenas o impacto dos juros na economia. Com 

juros nominais maiores, o valor da imputação aumenta. Não é reflexo do aumento da 

participação do setor no PIB.  
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Assim, a avaliação da dimensão do setor em comparação ao PIB merece cuidado. Outras 

variáveis citadas por TROSTER que podem afetar esta comparação incluem: a estrutura 

bancária de cada país, os critérios de imputação de juros a mais de um setor, os critérios de 

alocação dos juros, as taxas de juros nominais e reais, a diferença entre recebimentos e 

pagamentos, o cálculo de valores médios em regimes inflacionários, o tratamento dos fluxos 

internacionais e outros. 

 

Em função das precauções expostas acima, percebe-se que a literatura especializada utiliza a 

variável riqueza, constituída pelo ativo total, depósitos, empréstimos e outros, para verificar a 

dimensão da intermediação das instituições bancárias. 

 

O ponto destacado é que a falta de uma intermediação financeira adequada obriga os agentes 

econômicos a utilizar ativos reais como reservas de valor, o que promove ineficiência na 

economia, pois tais ativos têm o preço influenciado por características como liquidez e 

indivisibilidade. Na avaliação das instituições que compõem o sistema financeiro 

normalmente utilizam-se índices de desempenho, que serão analisados a seguir.  

 

 

4.1.2. Avaliação do negócio bancário 

 

Em uma avaliação de instituições financeiras, alguns dados são normalmente verificados, 

relacionados ao balanço patrimonial, ao tamanho das instituições, ao demonstrativo de 

resultados, e indicadores financeiros.  

 

Do balanço patrimonial, os itens destacados são: ativos, total de empréstimos, empréstimos já 

vencidos, reservas ou provisão para perdas com empréstimos vencidos, total de depósitos e 

patrimônio líquido.  

 

O tamanho das instituições é medido por meio da participação percentual da instituição em 

relação ao setor, que envolve: total de ativos, total de empréstimos, total de depósitos. 
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Da demonstração de resultados, destaca-se a análise da receita com juros, da receita não 

proveniente de juros, das despesas operacionais, do resultado operacional e do lucro líquido. 

 

Os indicadores financeiros incluem formas comuns, não sofisticadas, para mensuração da 

adequação de capital, liquidez, qualidade dos ativos, eficiência e rentabilidade.  

 

Para a adequação de capital, pode-se utilizar: 

a) EOA (Equity/Assets): relaciona o patrimônio líquido com os ativos. 

b) EOGL: (Equity/Gross Loans): relaciona o patrimônio líquido com os empréstimos 

concedidos. 

 

Para a liquidez: 

a) NLOD ((Gross Loans – Loan Loss Reserves)/Deposits): relaciona o total de 

empréstimos “líquidos” com o total de depósitos existentes.  

 

Para a qualidade dos ativos: 

a) OLOGL (Overdue Loans/Gross Loans): relaciona os empréstimos já vencidos com 

o total de empréstimos da carteira. 

b) LPOOL (Loan Loss Reserves/Overdue Loans): relaciona as provisões para perdas 

com empréstimos com o total de empréstimos já vencidos. 

 

Para mensurar a eficiência: 

a) OEONI (Operating Expenses/(Net Interest Income + Non-Interest Income)): 

relaciona as despesas operacionais com as receitas provenientes de juros e não 

juros. 

b) Despesas operacionais/Resultado da intermediação financeira: quanto menor este 

índice, maior a eficiência do sistema, pois os bancos estão exercendo o papel da 

intermediação com custos menores. 

 

Para mensurar a rentabilidade: 

a) ROA (Net Earnings/Assets): indica o retorno sobre os ativos 

b) ROE (Net Earnings/Equity): indica o retorno sobre o patrimônio líquido 
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Outra medida, relacionada às receitas operacionais, avalia a receita de serviços sobre o total 

de despesas com pessoal. De certa forma, espera-se que esta razão diminua com o aumento da 

competição no setor.  

 

Outro índice, de alavancagem, pode ser mensurado pela relação: crédito/patrimônio líquido, 

ou ainda ((passivo total menos patrimônio líquido)/patrimônio líquido). Indica a agressividade 

da instituição, demonstrando a relação entre recursos de terceiros e capital próprio. 

 

O resultado da intermediação financeira corresponde às receitas provenientes de operações de 

crédito menos as despesas existentes com esta intermediação.  

 

As receitas com prestação de serviços incluem, entre outras, rendas obtidas com a 

administração de fundos de investimento, cobranças, corretagens, comissões para a colocação 

de títulos, transferência de fundos, administração de contas e outras. 

 

 
 
4.2. INFLUÊNCIA NO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO 

 

Ao apresentar a formação do setor bancário brasileiro, um ponto de destaque refere-se à 

abertura ocorrida ao capital estrangeiro, em 1995, mediante a Exposição de Motivos nº. 311. 

Resumidamente, pode-se dizer que os bancos nacionais, acostumados com altos ganhos do 

processo inflacionário, não exerceram, durante muito tempo, o papel de intermediação 

financeira que lhes é designado. Não exercendo este papel, os bancos criaram certa 

ineficiência em administrar recursos, o que repercute em menor expertise na concessão de 

crédito e na administração de outros riscos. A ineficiência começa a ser trabalhada quando a 

competição no setor aumenta. É o caso da Espanha, conforme apresentado, nos anos 80. Os 

órgãos que regulamentam o sistema financeiro, preocupados com a possibilidade de crise 

sistêmica, incentivaram a consolidação no setor. Na Espanha, a consolidação permitiu a 

criação de grandes bancos. No Brasil, a consolidação foi incentivada juntamente com um 

processo de saneamento de instituições, privatizações e abertura de capital.  

 

As razões indicadas pelo governo brasileiro para justificar a abertura são elencadas por 

CAMPOS (2002): 
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- o capital estrangeiro é um complemento da disponibilidade interna necessária ao 

desenvolvimento do país; 

- o capital estrangeiro colabora com o processo de abertura da economia brasileira, 

integrando o país à economia mundial, reduzindo o risco Brasil e permitindo a maior 

globalização do setor financeiro; 

- é um reforço financeiro para o país, representado pela captação de poupança externa e 

acréscimo nas reservas internacionais; 

- deve gerar ganhos econômicos decorrentes da introdução de novas tecnologias de 

gerenciamento de recursos e inovações em produtos e serviços, possibilitando maior 

eficiência alocativa da economia brasileira; 

- deve trazer maior concorrência ao setor financeiro, em função da eficiência operacional 

e capacidade financeira detida pelas instituições estrangeiras. 

 

Outros benefícios possíveis incluem a redução de preços em função da maior competição e 

uma melhor alocação de crédito. Esses pontos de melhoria, de uma maneira geral, são 

esperados pelos órgãos de regulamentação e pelos diversos governos.  

 

No caso da Espanha, pode-se dizer que a competição reduziu as margens dos bancos e 

proporcionou melhores preços e serviços aos clientes.  

 

Na América Latina, GUILLÉN (1999) destaca que os bancos espanhóis transferiram 

conhecimento, introduzindo novos produtos. Nos países em que a regulamentação permitia, 

introduziram a loteria ligada à conta corrente, aprimoraram a hipoteca bancária, introduziram 

mini-agências em supermercados, postos de gasolina e outros pontos e geralmente 

aprimoraram a avaliação de risco de crédito. 

 

No caso do Brasil, a concentração bancária aumentou, o que pode ser comprovado pela 

evolução do número de instituições e pela concentração dos ativos nos maiores grupos. 

Alguns produtos novos foram lançados, não apenas pelos bancos estrangeiros, e o micro-

crédito começou a ganhar destaque a partir de 2003. A presença em pontos não tradicionais, 

como lanchonetes, supermercados, postos de gasolina ocorreu pela proliferação de ATMs. 

Porém, pode-se aventar a hipótese de que o sistema financeiro ainda não é competitivo, se 

analisarmos a evolução dos lucros obtidos pelos bancos e as receitas com taxas cobradas de 

clientes.  
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4.2.1. Resultados para o setor 

 

O levantamento de dados para que se possa verificar melhor os resultados para o setor 

incluem: 

Para a concentração bancária: 

- a evolução da quantidade de bancos 

- o volume de ativos com os maiores bancos 

- as aquisições e fusões feitas pelos principais bancos privados nacionais e estrangeiros 

 

Para a economia: 

- evolução da taxa de juros 

- evolução da taxa de inflação 

 

Para a competição no setor, em relação à eficiência e aos serviços oferecidos: 

- a quantidade de agências/ população 

- a evolução do crédito concedido 

- o ranking dos maiores em volume de ativos 

- a evolução dos lucros 

- a evolução dos índices ROA e ROE 

- os índices de eficiência 

 

 

4.2.2. Concentração bancária 

 
A concentração bancária no mundo, resultante do processo de consolidação do setor, pode ser 

percebida por meio da análise da redução da quantidade de bancos e da maior participação 

dos maiores nos ativos do setor. Percebe-se no quadro abaixo que países com grande 

quantidade de bancos fizeram grandes reduções ao longo da década de 90. A Espanha fez 

movimentações importantes em 1999, ano não demonstrado no quadro a seguir, que 

aumentam significativamente a participação dos maiores bancos no total da economia. 
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1990 1998 
PAÍS QTDE DE 

BANCOS 
PARTICIP. 10 
MAIORES (%) 

QTDE DE 
BANCOS 

PARTICIP. 10 
MAIORES (%) 

Estados Unidos            15.304  17,27               10.305 35,63 
Alemanha              4.719  -                 3.403 - 
França              1.981  65,6                 1.242 85,2 
Reino Unido                 507  55,67                    448 58,89 
Itália                 379  37,5                    248 54,6 
Espanha                 327  60,2                    307 61,8 
Em 13 países (a)           24.721  64,4              16.989 73,4 
Quadro 5: evolução da concentração bancária   
(a) EUA, Canadá, Japão, Australia, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suécia, 
Suíca, Reino Unido. 
Fonte: Group of Ten: "Report on Consolidation in the financial sector", Jan/01. pp 335 a 459 

 

 

A concentração bancária pode ser percebida na América Latina principalmente em função da 

redução do número de instituições. O quadro abaixo demonstra uma redução significativa em 

vários países, sendo que, ao mesmo tempo, a participação dos maiores bancos sobre os 

depósitos totais aumentou, resultado de fusões e aquisições, com a constituição de grupos 

mais fortes. 

 

   1994 2000 

AMÉRICA LATINA N. DE 
BANCOS 

PARTICIP. 3 
MAIORES 

(%) 

PARTICIP. 
10 MAIORES 

(%) 

N. DE 
BANCOS 

PARTICIP. 3 
MAIORES 

(%) 

PARTICIP. 10 
MAIORES (%)

ARGENTINA 206 39,1 73,1 113 39,8 80,7 

BRASIL 245 49,9 78,8 193 55,2 85,6 

CHILE  37 39,5 79,1 29 39,5 82 

MÉXICO 36 48,3 80,8 23 56,3 94,5 

VENEZUELA 43 43,9 78,6 42 46,7 75,7 

Quadro 6: Indicadores de concentração no setor bancário, 1994-2000 (Participação nos depósitos totais). 
Fonte: CEPAL: La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002.p.119 
 

 

O aumento da concentração bancária no Brasil pode ser comprovado através de dados 

publicados pelo BACEN13. A concentração pode ser percebida na tabela abaixo, que 

demonstra a quantidade de bancos em relação à estrutura de capital: 

 

 

                                                 
13 Vale notar que nos dados apresentados pela CEPAL, para 2000, existe a diferença de 1 banco em relação ao 
número do BACEN. 
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Tabela 8 – Quantitativo de bancos no Sistema Financeiro Nacional 

Bancos múltiplos, comerciais e caixa 
econômica

Dez 95 Dez 96 Dez 97 Dez 98 Dez 99 Dez 00 Dez 01 Dez 02 Dez 03 Variação

Públicos 32 32 27 22 19 17 15 15 14 -56%
Privados 210 198 190 182 175 175 167 152 150 -29%
       Nacionais 144 131 118 105 95 91 81 76 78 -46%
       Nacionais com Participação Estrangeira 28 26 23 18 15 14 14 11 10 -64%
       Controle Estrangeiro 21 25 33 43 50 57 61 56 53 152%
       Filiais de Bancos Estrangeiros 17 16 16 16 15 13 11 9 9 -47%
Total 242 230 217 204 194 192 182 167 164 -32%
Fonte: BACEN - Relatório de Evolução do SFN
 

 

O relatório do BACEN sobre a evolução do sistema financeiro nacional evidencia que “o 

estágio atual da organização do SFN é conseqüência da mudança na legislação, do processo 

de ajuste às condicionantes macroeconômicas após o Plano Real e do alinhamento à tendência 

mundial, caracterizada por fusões de empresas integrantes de diversos segmentos produtivos 

das modernas economias. Ao tempo em que se buscou o fortalecimento do sistema financeiro, 

até então acostumado a um crônico processo inflacionário, viabilizou-se a redução das 

possibilidades de desequilíbrios estruturais. Em conseqüência, reduziu-se o risco sistêmico ao 

qual a economia estava exposta, permitindo-se a inserção das instituições financeiras 

nacionais no mundo globalizado em melhores condições de competitividade”. 

 

Os maiores bancos privados nacionais, Bradesco e Itaú, foram os bancos que mais fizeram 

aquisições. O Itaú fez aquisições em praticamente todos os anos entre o período de 1995 e 

2003. Grande parte destas aquisições foi de bancos estaduais, privatizados em leilões. As 

regiões de atuação também apresentam diversidade, aumentando o escopo de atuação deste 

banco no país. O Bradesco também fez inúmeras aquisições, de instituições públicas e 

privadas. Tem como destaque a aquisição do BBVA em 2003. O quadro a seguir resume as 

aquisições a partir de 1994, destacando os principais bancos nacionais e estrangeiros que 

participaram do processo de consolidação do setor bancário no Brasil. 
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Nacionais Estrangeiros 
Ano Itaú Bradesco Unibanco Santander BBVA HSBC ABN 

AMRO 

1995 
Banco 
Francês e 
Brasileiro 

            

1996 Banco 
Planibanc             

1997 Banerj 

Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais 
(Credireal), Banco 
Itabanco, Banco de 
Crédito Nacional (BCN) 

  

Banco Geral 
do Comércio, 
Banco 
Noroeste 

  Bamerindus   

1998 Bemge Banco de Crédito Real  
(BCR) Banco Dibens   

Banco 
Excel 
Econômico 

  
Banco 
Real, 
Bandepe 

1999 Bankers 
Trust 

Banco do Estado da 
Bahia  (Baneb), 
Continental Banco  

          

2000 Banestado 
Banco BoaVista 
Interatlântico, Banco das 
Nações 

Banco 
Fininvest, 
Banco 
Bandeirantes, 
Credibanco 

Banespa, 
Meridional, 
Banco de 
Investimentos 
Bozano 
Simonsen 

  Banco CCF   

2001 Beg 

Banque Banespa 
International (em 
Luxemburgo), Banco 
Postal/Correios 

Banco 
Investcred 
(50%) 

      Paraiban 

2002 BBA, Banco 
Fiat 

Banco Cidade, Banco 
Espírito Santo (3%), 
Banco do Estado do 
Amazonas, Banco 
Mercantil de São Paulo , 
Deutsche Bank 
Investimentos - DTVM , 
Carteira de CDC do 
Banco Ford, Ford 
Leasing  Arrendamento 
Mercantil 

          

2003 Banco AGF 

Banco Zogbi, Banco 
Bilbao Viscaya 
Argentaria Brasil , JP 
Morgan (Adm. e Gestão 
de Rec.de Terceiros) 

      Lloyds TSB Banco 
Sudameris

2004   Banco do Estado do 
Maranhão - BEM BNL do Brasil         

Quadro 7: Aquisições de bancos no Brasil, pelas principais instituições, 1994-2004 
Fonte: BACEN e site dos bancos      
 

Muitas destas aquisições ultrapassaram 1 bilhão de reais, e demonstram a participação de 

bancos estrangeiros e de nacionais nesta disputa. A quantidade de bancos adquiridos pelo Itaú 

e Bradesco é significativamente maior, ganhando força a partir de 1997, quando os bancos 

estrangeiros começaram a firmar uma maior presença. Os maiores valores podem ser 

verificados no quadro seguinte. 

 



113 

Valor (R$ bi) Banco Comprador 

7,00 Banespa Santander 
3,30 BBA Creditanstalt Itau 
2,60 BBVA Brasil Bradesco 
2,20 Sudameris ABN AMRO 
2,10 Real ABN AMRO 
1,60 Banestado Itau 
1,37 Mercantil de SP Bradesco 
1,30 Meridional Bozano Simonsen Santander 
1,00 Excel Econômico Bilbao Vizcaya (BBVA) 
1,00 Bandeirantes Unibanco 

Quadro 8: maiores valores nas aquisições 
Fonte: RiskBank  

 

A aquisição do Banespa pelo Santander e a venda do BBVA ao Bradesco são destacadas em 

seção posterior. 

 

Os ativos do setor bancário apresentam também alguns pontos de destaque. Os ativos sob 

controle dos bancos públicos ainda representam uma parcela bem significativa, apesar de ter 

apresentado redução. Existe muita confiança dos depositantes nestas instituições, que também 

passaram por um processo de saneamento, o PROES, já destacado em capítulos anteriores. Os 

bancos privados nacionais e os estrangeiros aumentaram sua fatia a partir de 2000, ano da 

privatização do Banespa e do Banestado. Os bancos estrangeiros apresentam uma redução em 

2003, face aos desinvestimentos, como foi caso do BBVA.  

 

Instituição 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bancos públicos (a)    50,05    45,83    43,04    36,60    32,03     34,65     37,23 

Bancos privados nacionais    36,76    35,29    33,11    35,23    37,21     36,93     40,76 
Bancos com controle 
estrangeiro    12,82    18,38    23,19    27,41    29,86     27,38     20,73 

Cooperativas de crédito      0,37      0,50      0,66      0,76      0,90       1,04       1,28 
(a) Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, outros bancos públicos e caixas estaduais. 

Quadro 9: Controle sobre os ativos do segmento bancário brasileiro, em percentual 
Fonte: BACEN        
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4.2.3. Dados da Economia 

 

O quadro a seguir apresenta as variações de alguns índices econômicos do Brasil, a partir de 

1994, data de implantação do Plano Real. O controle da inflação pode ser observado 

claramente pela redução de 1994 para 1995, passando a oscilar em um patamar abaixo de 

10% ao ano a partir de 1997. As crises internacionais, da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998 

afetaram as taxas de juros reais da economia, até 1999. A partir do ano 2000, já existe uma 

redução maior. Porém esta redução ainda não fez com que as taxas de juros praticadas estejam 

compatíveis com a de outros países desenvolvidos. 

 

 
Brasil 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Var 
94-02 

GDP (current US$ 
billions) 546 704 775 808 788 529 602 509 452 -17% 

GDP growth (annual %) 5,9 4,2 2,7 3,3 0,1 0,8 4,4 1,4 1,5 -75% 
GDP per capita 
(constant 1995 US$) 4.296 4.415 4.474 4.561 4.507 4.486 4.626 4.629 4.642 8% 

GDP per capita growth 
(annual %) 4,4 2,8 1,3 1,9 -1,2 -0,5 3,1 0,1 0,3 -94% 

Inflation, GDP deflator 
(annual %) 2.239,1 77,6 17,4 8,2 4,9 4,3 9,8 7,5 8,5 -100% 

Interest rate spread 
(lending rate minus 
deposit rate) 

.. .. .. 53,8 58,4 54,4 39,6 39,8 43,7 -19% 

Population, total 
(millions) 157,29 159,48 161,65 163,80 165,93 168,03 170,10 172,39 174,49 11% 

Real interest rate (%) .. .. .. 64,7 77,7 73,1 42,9 46,7 50,1 -22% 
Risk premium on 
lending (%) .. .. .. 53,4 57,8 54,1 38,3 37,6 43,4 -19% 

Quadro 10: indicadores da economia brasileira - 1994 a 2002 

Fonte: Banco Mundial   

        
 

O crescimento do PIB14, apresentou até mesmo uma queda se comparado à 1994, e a renda 

per capita não apresentou grandes elevações. O destaque continua sendo o controle da 

inflação e uma redução das taxas de juros, o que não refletiu, neste período, em crescimento 

econômico significativo. 

 

O desempenho da economia espanhola também poder ser comparado ao Brasil, no quadro 

abaixo. 

 

 

 
                                                 
14 Em inglês, Gross Domestic Product, GDP 
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Series Name Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Brazil 9,6 7,7 6,4 10,2 7,3 7,8 7,7 7,8 23,6Bank liquid 

reserves to bank 
assets ratio  Spain 5,0 4,0 3,3 2,9 2,6 - - - - 

Brazil 5.175,2 52,2 26,4 24,4 28,0 26,0 17,2 17,9 19,1Deposit interest 
rate (%) Spain 6,7 7,7 6,1 4,0 2,9 1,8 3,0 3,1 2,5

Brazil 152,43 160,50 181,32 198,02 241,01 243,71 238,79 226,36 227,93 External debt, total 
(DOD, current US$ 

billions) Spain - - - - - - - - - 
Brazil 546,23  704,17 774,93 807,75 787,74 529,48  601,73  508,99 452,39 GDP (current US$ 

billions) Spain 504,30  584,19 609,85 561,55 588,02 602,15  561,38  583,12 653,08 
Brazil 5,9 4,2 2,7 3,3 0,1 0,8 4,4 1,4 1,5GDP growth 

(annual %) Spain 2,4 2,8 2,4 4,0 4,3 4,2 4,2 2,7 2,0
Brazil 4,30  4,42 4,47 4,56 4,51 4,49  4,63  4,63 4,64 GDP per capita 

(constant 1995 US$ 
thousands)  Spain 14,52  14,90 15,21 15,66 16,30 16,84  17,41  17,77 18,05 

Brazil 2.239,1 77,6 17,4 8,2 4,9 4,3 9,8 7,5 8,5Inflation, GDP 
deflator (annual %) Spain 3,9 4,9 3,5 2,3 2,4 2,7 3,5 4,2 4,4

Brazil - - - 53,8 58,4 54,4 39,6 39,8 43,7Interest rate spread 
(lending rate minus 
deposit rate)  Spain 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 1,8

Brazil 157 159 162 164 166 168 170 172 174Population, total 
Spain 39 39 39 40 40 40 41 41 41
Brazil - - - 64,7 77,7 73,1 42,9 46,7 50,1Real interest rate 

(%) Spain 4,9 4,9 4,8 3,7 2,6 1,2 1,6 1,0 -0,1
Brazil - - - 53,4 57,8 54,1 38,3 37,6 43,4Risk premium on 

lending (%) Spain 0,8 0,3 1,3 1,1 1,2 0,9 0,6 1,2 1,0
Quadro 11: Comparação da evolução da economia espanhola com a brasileira. 
Fonte: Banco Mundial. Dados consolidados pelo autor. 
 

Pode-se notar a redução das reservas bancárias, comparar a taxa de juros exageradamente 

elevada no Brasil em comparação à Espanha, a proporção semelhante do PIB nos dois países, 

e o crescimento econômico menor do Brasil, que pode ter levado alguns estrangeiros a iniciar 

um aparente movimento de retirada a partir de 2003. Enquanto o PIB per capita aumentou na 

Espanha, permaneceu praticamente estável no Brasil, o que desestimula o giro da economia. 

A dívida externa brasileira também cresce de forma exagerada. Esta é uma grande 

preocupação, atrelada à taxa de juros, que amarra o governo ao sistema financeiro. O governo 

paga juros elevados pelos títulos que disponibiliza, tanto interna quanto externamente. Isto faz 

com que os bancos ganhem sem a necessidade de buscar grande eficiência, caracterizando 

uma baixa competitividade. As empresas ficam prejudicadas, pois a realização de projetos 

com taxas acima das praticadas pelo mercado financeiro torna-se mais difícil. As grandes 

empresas lançam papéis no exterior, captando a taxas menores, mas as pequenas e médias 

empresas ficam prejudicadas, pois o custo do lançamento de papéis ou de abertura de capital 

são altos. Em determinados setores, o próprio governo intervém emprestando a taxas menores 

para a viabilização de projetos, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), 

o que é um aparente contra-senso.  
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4.2.4. A competição entre bancos 

 

BELAISCH (2003), ao analisar a competição dos bancos brasileiros, conclui que estes bancos 

são lucrativos, porém menos eficientes que os bancos de outros países da América Latina, dos 

Estados Unidos, Japão e da área do Euro. Indica que os custos operacionais representam uma 

larga proporção em relação às receitas. O quadro abaixo representa uma comparação do Brasil 

com outras regiões. 

 

  Ano Brasil América 
Latina (b) USA 

União 
Européia 

(c) 
Japão 

Fonte de receitas       
2000 5,20 4,20 3,10 - 1,20 
1998 5,80 4,50 3,20 1,90 1,30 Margem líquida de juros / 

ativo 
1995 7,40 5,10 3,30 1,90 1,40 

       
2000 36,80 68,00 67,80 - 63,50 
1998 32,90 69,80 65,50 51,50 73,20 Total empréstimos / ganho 

dos ativos 
1995 45,80 71,20 64,90 52,20 72,20 

Qualidade do ativo       
2000 3,90 8,60 0,90 - 6,10 
1998 16,90 12,20 0,70 1,20 5,60 Empréstimos vencidos / 

total empréstimos 
1995 9,50 11,50 0,90 1,30 3,00 

Eficiência       
2000 88,80 69,00 60,50 - 60,90 
1998 80,00 71,70 62,80 67,10 67,80 Custos operacionais / 

Receita Operacional 
1995 76,10 65,10 62,80 68,40 60,00 

       
2000 33,90 27,80 24,10 - 6,90 
1998 32,90 31,70 24,90 35,90 13,70 Custos de pessoal / 

Receita Operacional 
1995 42,40 25,60 26,30 38,30 16,10 

Lucratividade             
2000 1,12 1,08 1,83 - 0,08 
1998 0,62 0,58 1,85 0,66 (1,14) ROA 
1995 (0,03) 0,82 1,81 0,59 (0,32) 

       
2000 11,17 12,05 22,03 - 1,73 
1998 7,24 6,84 22,69 16,80 (30,40) ROE 
1995 (0,38) 9,09 24,62 23,80 (8,81) 

Quadro 12: Brasil: Bancos Comerciais – indicadores de 1995 a 2000 
Fonte: Belaisch, 2003.  
(a) Baseado em bancos que publicam seu balanço patrimonial e demonstração de resultado.  
(b) Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. 
(c) Austria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e 
Espanha. 
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Dentre as razões da baixa eficiência na intermediação bancária no Brasil, a autora cita que o 

risco de crédito permaneceu elevado durante décadas, envolvendo o período de reformas e 

reestruturação do setor. Os bancos puderam sobreviver a esta aversão ao risco graças à 

existência de títulos do governo, que apresentam baixo risco e taxas de retorno elevadas. A 

outra razão para a baixa eficiência apresentada por BELAISCH (2003) é a baixa 

competitividade do setor, indicando um comportamento oligopolista.  

 

A autora relata o conflito existente entre competição e concentração, em um ambiente com 

informações assimétricas nos quais os bancos operam. A competição garante que os custos 

sejam minimizados e os recursos sejam alocados eficientemente, levando os benefícios para o 

sistema financeiro e para o resto da economia. Por outro lado, é geralmente aceito certo poder 

de mercado dos bancos que garanta sua lucratividade e os torne menos fragilizados ao 

enfrentarem possíveis crises. Mas grandes bancos aumentam o risco sistêmico justamente em 

função do seu tamanho e do impacto da sua falência. 

 

BELAISCH (2003) reforça que, se os bancos se comportam de forma oligopolista, o incentivo 

para melhorar a eficiência é baixo, e o spread da taxa de juros continua grande. 

 

O quadro abaixo demonstra a variação mais recente na quantidade de agências dos principais 

bancos. Verifica-se uma maior participação dos bancos nacionais. 

 

Banco 2001 2002 2003 Variação 2001-
2003 

Banco do Brasil 3.068          3.164        3.295           227  
Bradesco (a) 2.616          2.961        3.060           444  
Itaú (b) 2.182          2.231        2.238             56  
CEF 1.689          1.701        1.710             21  
ABN AMRO Real (c) 1.112          1.145        1.143             31  
Santander (d) 1.006          1.022        1.023             17  
HSBC 994             943           927            (67) 
Unibanco 914             906           912              (2) 
Subtotal 13.581 14.073 14.308 727 
(a) Inclui BCN, Mercantil e outros 
(b) Inclui Bemge, Banerj, Banestado, Beg  e outros 
(c) Inclui Real Bandepe, Paraiban e Sudameris 
(d) Inclui Banespa, Santander Brasil, Meridional 
Quadro 13: Evolução da quantidade de agências 
Fonte: BACEN     
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As informações do quadro anterior podem ser complementadas com os dados sobre a 

distribuição regional da quantidade de agências no Brasil. Percebe-se uma grande 

concentração na região Sudeste. Outro fato relevante, que reforça a concentração do setor, é 

que as agências dos 8 bancos apresentados no quadro anterior, em 2002, representam 82,5% 

do total de agências no país, atingindo 85% em 2003. 

 

Região 2002 2003 

Nordeste        2.396          2.336  
Norte           580             583  
Centro-Oeste        1.262          1.266  
Sudeste        9.361          9.235  
Sul        3.450          3.409  
Total Agências      17.049        16.829  
População (milhões) 171,67 173,97 
Mil Pessoas/Agência 10,07 10,34 
Quadro 14: Total de agências por região 
Fonte: BACEN, IBGE. 

 

 

O quadro abaixo demonstra o aumento em reais de 38%  no total de ativos dos maiores 

bancos brasileiros. Pode-se observar que os bancos nacionais tiveram uma participação maior 

neste aumento. Em relação aos depósitos, houve um aumento médio de 47%, e neste caso os 

destaques são de dois bancos estrangeiros, ABN AMRO e HSBC e dois nacionais, Banco do 

Brasil e o Itaú.  

 

Ativo Total              
(em R$ bilhões) 

Depósitos            
(em R$ bilhões) Banco 

2001 2002 2003 

Var 
01-03

2001 2002 2003 
Var 01-03

Banco do Brasil    167,0      204,6     253,0 51%   74,0     97,3    128,8  74%
CEF    101,3      128,4     150,5 49%   69,3     76,6     81,0  17%
Bradesco    113,0      142,8     165,7 47%   48,6     56,4     63,9  32%
Itaú      99,8      111,1     138,2 38%   39,0     39,0     63,0  62%
Unibanco      49,1        75,4       59,9 22%   17,8     26,0     25,7  44%
ABN AMRO Real      51,7        37,0       60,5 17%   14,6     15,8     29,7  103%
Banespa + Santander      63,7        55,5       70,4 10%   17,6     19,2     22,6  28%
Nossa Caixa      22,2        28,6       27,5 24%   15,9     18,1     19,0  20%
HSBC      22,8        25,3       25,4 11%     9,9     14,1     16,2  64%
Subtotal    690,7      808,6     951,2 38%  306,6   362,3    449,9  47%
Quadro 15: Valor dos ativos e depósitos dos maiores bancos brasileiros 
Fonte: Valor Financeiro e Latin Finance n.149 
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O montante de crédito concedido não apresentou a mesma variação percentual, embora 

também tenha registrado um aumento, como pode ser observado no quadro a seguir. Observa-

se também que o maior crescimento é dos bancos públicos, seguido dos bancos estrangeiros. 

Percebe-se que este tipo de operação, comparativamente, não foi priorizada pelos três grandes 

bancos privados nacionais. 

 

Operações crédito (em R$ bilhões)Banco 
2001 2003 Var 01-03

Banco do Brasil              38,4           64,5 68%
CEF              16,3           21,9 34%
Bradesco              36,4           36,9 2%
Itaú              27,8           26,1 -6%
Unibanco              17,2           18,7 9%
ABN AMRO Real              16,0           20,7 29%
Banespa + Santander              10,9           13,5 24%
Nossa Caixa                2,6             3,5 32%
HSBC                5,8             8,2 40%
Subtotal             171,5         213,9 25%
Quadro 16: Valor do crédito - maiores bancos brasileiros 
Fonte: Valor Financeiro e Latin Finance n.149 
 

As informações do quadro abaixo, referente ao Patrimônio Líquido, mostram um crescimento 

de 43% para o período analisado, com maior destaque em variação percentual para os bancos 

estrangeiros, apesar do maior volume de patrimônio estar sob controle dos nacionais privados. 

Mostra uma maior capitalização dos bancos. 

 

Patrimônio Líquido              
(em R$ bilhões) Banco 

2001 2002 2003 
Var 01-03 

Banco do Brasil            8,7            9,2            12,2  39%
CEF            3,9            4,6              5,8  48%
Bradesco          17,9          10,8            23,2  30%
Itaú          13,8            9,0            20,7  50%
Unibanco            6,1            6,6              7,2  18%
ABN AMRO Real            6,8            4,7            11,8  73%
Banespa + Santander            8,4            6,0            12,5  49%
Nossa Caixa            1,4            1,4              1,8  35%
HSBC            0,9            1,3              1,6  73%
Subtotal          67,9          53,6            96,8  43%
Quadro 17: Valor do patrimônio líquido dos maiores bancos brasileiros 
Fonte: Valor Financeiro e Latin Finance n.149 
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Em relação ao índice de custos sobre receitas, existe uma melhora acentuada ao considerar o 

sistema bancário. Quanto menor a participação das despesas nos resultados e receitas mais 

eficiente está sendo o setor. 

 

     R$ milhões

Ítem 1998 1999 2000 2001 2002 
Despesas de Pessoal+Outras 
Despesas Adm    41.498,00     44.539,00     47.546,00     50.692,00     54.579,00  

Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira    24.613,00     32.944,00     34.559,00     36.043,00     57.458,00  

Receitas de Prestação de Serviços 
   14.046,00     15.862,00     17.689,00     20.012,00     22.643,00  

Res. Bruto Intermediação + Rec. 
Prest. Serviços    38.659,00     48.806,00     52.248,00     56.055,00     80.101,00  

Índice Custo / Receita 
107% 91% 91% 90% 68%

Quadro 18: Evolução do índice custo/receita     
Fonte: Austin Asis - Balanços Consolidados     
 

Percebe-se que o setor bancário brasileiro é lucrativo e tem se tornado eficiente, mas ainda 

não pode ser caracterizado como competitivo.  

 

Em reportagem do jornal O Estado de SPaulo, de 28 de fevereiro de 2005, entitulado “CADE 

quer competição entre bancos – Conselho acha que há pouca concorrÊncia entre as 

instituições financeiras e cita tarifas como indício de que pode haver cartel”, a jornalista 

Isabel Sobral, destaca que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), deve 

fazer um julgamento das condutas dos bancos. Ressalta na reportagem que os bancos são 

livres para fixar tarifas e este órgão poderia julgar possíveis denúncias de combinação de 

taxas entre bancos, que lucraram R$ 21,8 bilhões em 2004. Esta não é uma atribuição do 

CADE, conforme a interpretação que se dá à legislação, não muito clara a respeito. Prevalece, 

segundo a reportagem, o entendimento de que a atribuição é do BACEN, por ele ser o órgão 

regulador do sistema financeiro. Aponta que existe a disposição dos dois órgãos de 

trabalharem em conjunto. Desde 2004, integrantes destes órgãos têm feito reuniões técnicas 

para trabalhar na adaptação da lei de defesa da concorrência às especificidades do setor 

bancário.  
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Para que os dois órgãos possam atuar neste sentido, é preciso, segundo a reportagem, que seja 

aprovada uma lei estabelecendo claramente a atribuição de cada um. Pela proposta que 

tramita na Câmara dos Deputados, o sistema de defesa da concorrência passaria a analisar 

fusões bancárias e a conduta dos bancos, mas em uma operação que pudesse causar algum 

tipo de risco sistêmico para o setor, a palavra final seria exclusiva do BACEN e analisada em 

sigilo. O projeto tramita na Câmara dos Deputados há quase três anos, e em dezembro de 

2004 passou pela Comissão de Constituição e Justiça.  

 

Gesner Oliveira, presidente do CADE no governo Fernando Henrique, entrevistado nesta 

reportagem, afirma que a participação do CADE e da Secretaria de Direito Econômico na 

fiscalização da conduta dos bancos é importante para incentivar a competição do setor 

bancário. Destaca que existe uma efetiva competição bancária no segmento corporativo de 

grandes empresas empresas, mas para pessoas físicas e pequenas empresas, a disputa entre os 

bancos é quase nula. 

 

No quadro seguinte pode-se verificar o aumento nos lucros dos principais bancos nos últimos 

anos. 

 

Lucros  (em R$ milhões) Banco 2001 2003 2004 
Banco do Brasil       1.082       2.381       3.024 
CEF      (4.687)       1.616         624  
Bradesco       2.170       2.306       3.060 
Itaú       2.872       2.383       3.776 
Unibanco          972       1.052       1.283 
ABN AMRO Real          371          334          690 
Banespa (Santander)       1.089       1.747       1.750 
Nossa Caixa          305          449         205  
HSBC            81          190         195  
Quadro 19: Lucro dos maiores bancos brasileiros - apenas da 
instituição principal. Em negrito lucros do 1° sem de 2004 
Fonte: Valor Financeiro   
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4.3 RESULTADOS OBTIDOS PELOS BANCOS ESPANHÓIS  

 

 

A presença dos bancos estrangeiros e espanhóis pode ser verificada por meio de diversos 

dados publicados que destacam esta participação. Os principais dados levantados a esse 

respeito incluem: 

- a evolução da quantidade de bancos estrangeiros 

- a quantidade de ativos sob controle dos bancos estrangeiros 

- o volume de crédito concedido por estes bancos 

- o volume de patrimônio sob controle estrangeiro comparado ao total existente 

 

Os resultados dos bancos espanhóis no Brasil serão analisados através dos seguintes dados: 

- no ranking dos maiores bancos, o destaque da posição ocupada pelos espanhóis 

Santander e BBVA, pelos outros estrangeiros HSBC e ABN AMRO, e pelos nacionais 

Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica 

- analisar as aquisições feitas pelo Santander 

- analisar as aquisições e movimentações do BBVA 

- evolução dos lucros 

- retornos obtidos (ROA e ROE) 

- índices de  eficiência 

- receitas com intermediação 

- receitas com tarifas e serviços 

- receitas com títulos do governo 

 

 

 

4.3.1. A presença dos bancos estrangeiros 

 

 

A evolução da quantidade de bancos estrangeiros no sistema bancário nacional já foi 

demonstrada em quadro anterior, que ratifica esta presença. Outro ponto também já 

demonstrado trata da evolução do controle sobre os ativos do setor, que apresentou um 

crescimento percentual de aproximadamente 15% entre 1997 e 2002, com uma redução de 7% 

em 2003, influência da venda do BBVA ao Bradesco. 
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O volume de crédito e o patrimônio das instituições estrangeiras são apresentados a seguir. A 

participação na concessão de crédito pelos estrangeiros chegou a ultrapassar os bancos 

públicos no ano 2001, mas começou a cair a partir deste ano. Mesmo com a queda, 

apresentam um crescimento mais significativo do que os privados nacionais, para o período 

analisado. 

 

Instituição 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 
97-03 

Bancos públicos (a)    52,20    53,22    47,45    39,07    24,75    28,56     32,73 -37%

Bancos privados nacionais    35,35    30,97    31,66    34,53    42,13    39,73     41,31 17%
Bancos com controle 
estrangeiro    11,71    14,88    19,75    25,16    31,51    29,94     23,82 103%

Cooperativas de crédito      0,74      0,93      1,14      1,24      1,61      1,77       2,14 189%
(a) Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, outros bancos públicos e caixas estaduais.  
Quadro 20: Participação dos bancos nos créditos do segmento bancário   
Fonte: BACEN         

 

 

O controle dos estrangeiros sobre o Patrimônio líquido do setor atingiu seu ápice em 2002, 

com uma proporção maior do que os ativos e número de bancos que estão sob controle destes 

bancos.  

 

Instituição 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bancos nacionais (públicos e 
privados)  81,53  72,50  68,73  63,49  59,98   58,16   57,65  61,85 

Bancos com controle e 
participação estrangeira  18,47  27,50  31,27  36,51  40,02   41,84   42,35  38,15 

Quadro 21: Participação dos bancos no patrimônio líquido do segmento bancário   
Fonte: BACEN         

 

 

 

O valor médio do patrimônio supera o dos bancos privados nacionais, como pode ser 

verificado no quadro abaixo, que destaca uma grande variação entre 1996 e 2003. 
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Instituição 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 96 
- 03 

Bancos públicos 
nacionais e Caixa 
Econômica 
Federal 

    488        604       618    1.013       914    1.146    1.284  1.737 256%

Bancos privados 
nacionais      175        174       264       291       352       505       633  849 385%

Bancos com 
controle 
estrangeiro 

    114        145       249       293       332       438       599  666 484%

Bancos com 
participação 
estrangeira 

    123        258       304       532       412       675       929  1.197 873%

Média total     201        231       303       377       330       549       776  959 377%

Quadro 22: Patrimônio líquido médio do segmento bancário (em R$ milhões) 
Fonte: BACEN          

 

Em relação à média dos ativos, também superam os privados nacionais. 

 

Instituição 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 96 
- 03 

Bancos públicos 
nacionais e Caixa 
Econômica 
Federal 

 9.106   12.210  13.416  16.104  17.706  19.446  25.446  30.693 237%

Bancos privados 
nacionais   1.512     1.597    1.822    1.939    2.539    3.341    4.215  5.048 234%

Bancos com 
controle 
estrangeiro 

 1.314     1.775    2.135    2.567    3.264    3.941    4.640  3.861 194%

Bancos com 
participação 
estrangeira 

 1.040     2.750    2.724    3.833    4.241    4.884    8.294  7.681 639%

Média total  2.471     3.092    3.301    3.660    4.258    5.107    7.391  7.598 207%

Quadro 23: Ativos totais médios do segmento bancário (em R$ milhões)    
Fonte: BACEN          

 

A participação dos estrangeiros nos depósitos do segmento bancário apresenta uma grande 

evolução, mesmo considerando a redução a partir do ano 2000. 

Instituição 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bancos públicos (a)    59,14    51,19    50,59    43,90    43,22     42,06    42,43 

Bancos privados nacionais    32,85    33,08    31,82    33,93    35,33     36,60    38,19 

Bancos com controle estrangeiro      7,54    15,14    16,80    21,14    20,14     19,82    17,56 

Cooperativas de crédito      0,47      0,59      0,79      1,03      1,31       1,52      1,82 
(a) Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, outros bancos públicos e caixas estaduais. 

Quadro 24: Participação dos bancos nos depósitos do segmento bancário  
Fonte: BACEN        



125 

4.3.2. Resultados obtidos 

 

O índice de alavancagem expressa a habilidade de uma instituição em girar mais recursos sem 

aumentar na mesma proporção seu capital próprio. É a capacidade de alavancar ativos 

utilizando recursos de terceiros. Quanto mais elevada for a alavancagem, maior é o risco de 

liquidez que uma instituição está exposta. Pode-se verificar no quadro seguinte que a 

alavancagem dos bancos públicos sempre foi maior do que os demais. Os bancos privados 

nacionais aumentaram progressivamente a alavancagem no período analisado, mas não 

alcançaram em nenhum momento os índices apresentados pelos bancos públicos. O Santander 

aumenta o índice a partir de 1998, sendo que as aquisições do Banco Geral do Comércio e do 

Noroeste foram em 1997. O BBVA e HSBC apresentam índices mais elevados. De maneira 

geral, percebe-se que os bancos estrangeiros procuram obter uma maior alavancagem do que 

os nacionais. 

 

  dez/94 dez/95 dez/96 dez/97 dez/98 dez/99 dez/00 jun/01 dez/01 dez/03

Instituições públicas 
Banco do Brasil 10,62 14,14 13,43 16,73 18,5 15,84 16,3 16,38 18,1 19,79
CEF 32,89 21,19 21,94 22 31,36 30,86 42,87 9,67 25,04 25,08

Instituições privadas domésticas 
Bradesco 2,99 4,13 4,59 5,55 7,81 8,39 8,65 8,88 7,54 9,4
Itaú 3,46 4,64 6,13 8,17 7,69 5,45 7,3 7,53 7,22 12,02
Unibanco 9,46 9,59 9,78 8,2 8,11 6,47 6,98 7,34 7,09 7,38

Instituições estrangeiras 
Santander 7,03 5,31 6,2 4,44 7,95 9,45 10,37 3,98 8,82 5,48
ABN AMRO  6,98 6,24 8,58 8,97 12,77 3,87 4,19 4,24 5,06 4,43
HSBC 6,32 27,2 26,55 10,67 12,26 12,28 11,66 15,84 23,05 14,51
Bilbao Viscaya 8,79 5,57 6,46 17,76 12,92 12 12,3 13,34 13,43 -
Quadro 25: Evolução dos índices de alavancagem 
Fonte: VASCONCELOS, 2002 e Valor Financeiro. 
 

O próximo quadro demonstra o retorno sobre o Patrimônio Líquido, onde se observa uma 

rentabilidade maior dos bancos privados nacionais. Os bancos estrangeiros apresentaram uma 

redução até 1997 e um posterior crescimento. Os bancos públicos apresentaram uma 

melhoria. Existe uma relativa competição entre os bancos domésticos públicos e privados na 

automação de sistemas, investimentos feitos durante a época de altos ganhos inflacionários, 

que dão impulso a uma rentabilidade mais equilibrada. Os bancos estrangeiros investiram 

pesadamente no setor e tiveram dificuldades na reestruturação de bancos adquiridos. 
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  dez/94 dez/95 dez/96 dez/97 dez/98 dez/99 dez/00 jun/01 dez/01 dez/03

Instituições públicas 
Banco do Brasil -6,57 -41,45 4,78 4,93 5,2 2,74 7,76 3,82 12,4 19,6
CEF -28,64 7 6,22 2,1 5,97 7,56 9,5 -51,19 -120,5 28

Instituições privadas domésticas 
Bradesco 6,14 5,23 7,69 -0,45 3,31 -0,1 3,64 7,83 22,2 17
Itaú 3,47 2,1 8,83 2,88 14,82 7,5 11,44 14,1 33,5 35,1
Unibanco -0,43 -0,4 7,72 10,31 4,03 4,09 7,41 7,82 16 14,7

Instituições estrangeiras 
Santander 15,84 6,75 -4,04 -20,66 0,3 0,97 5,26 -60,22 7,2 20,2
ABN AMRO  4,39 1,62 6,5 5,44 3,55 0,47 2,39 4,7 36,4 4,1
HSBC 29,04 5,31 7,41 1,48 0,44 0,53 1,36 7,67 8,5 11,6
Bilbao Viscaya 21,49 25,6 5,62 -21,72 -27,88 4,84 2,35 1,81 2,4   
Quadro 26: Retorno sobre o Patrimônio Líquido. 
Fonte: VASCONCELOS, 2002 e Valor Financeiro. 
 

A receita sobre ativos operacionais, do quadro seguinte, mostra os juros médios recebidos 

pelos bancos em suas várias operações envolvendo crédito e financiamento. A tendência 

apresentada é de queda entre 1994 e 1996 e posterior aumento a partir de 1997. Reflete um 

aumento nas taxas de juros e spreads bancários no período. Mostra uma utilização mais 

eficiente e lucrativa das aplicações de tesouraria. Percebe-se que os bancos estrangeiros têm a 

melhor performance e os públicos a pior, pois estes últimos dão preferência às operações de 

empréstimos. Os resultados sugerem que tanto bancos domésticos quanto estrangeiros obtêm 

parte significativa de seus rendimentos por meio de operações de tesouraria e possuem um 

grande volume de títulos públicos com altas taxas de juros e baixo risco. Embora os bancos 

possam receber juros maiores em empréstimos e financiamento das operações, preferem 

aplicar a maior parte de seus ativos em títulos. 
 

  dez/94 dez/95 dez/96 dez/97 dez/98 dez/99 dez/00 jun/01 
Instituições públicas 

Banco do 
Brasil 26,23 22,12 13,31 19,9 15,75 17,28 14,09 13,05 

CEF 25,75 17,91 14,75 13,78 12,92 12,24 12,05 25,31 
Instituições privadas domésticas 

Bradesco 37,46 22,31 12,91 14,77 15,32 18,17 17,33 22,87 
Itaú 46,6 24,64 16,05 14,18 18,73 19,35 15,12 21,09 
Unibanco 84,29 19,04 17,81 21,88 20,55 28,41 16,96 22,64 

Instituições estrangeiras 
Santander 34,46 34,21 18,49 27,6 25,69 26,67 36,64 32,11 
ABN AMRO  30,66 27,48 10,26 12,23 11,09 22,95 29,48 40,12 
HSBC 60,56 8,58 7,98 14,21 23,69 22,73 24,91 31,53 
Bilbao Viscaya 32,19 33,54 16,3 7,97 17,26 14,62 11,88 14,33 
Quadro 27: Receita sobre ativos operacionais 
Fonte: VASCONCELOS, 2002 e Valor Financeiro 
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Com estes resultados, percebe-se que os bancos estrangeiros são mais alavancados, mas 

enfrentaram dificuldades na reestruturação dos bancos que adquiriram, com necessidade de 

investimentos em tecnologia e pessoal. Adequaram-se à possibilidade de ganhos com 

operações de tesouraria, investindo em títulos públicos que trazem rentabilidade com menor 

risco. 

 

4.3.2.1. Santander 

 

Comparado ao BBVA, o Santander fez mais aquisições no Brasil e estabeleceu uma presença 

mais forte. E março de 1997, o Santander comprou o Banco Geral do Comércio por US$ 150 

milhões. Em julho do mesmo ano, comprou o Banco Noroeste por US$ 500 milhões. Em 

janeiro de 200015, adquiriu o Bozano Simonsen e o Meridional por US$ 1 bilhão. O grande 

destaque foi a compra do Banespa. 

 

PAULA (2002, p.93) evidencia que o BSCH adquiriu o Banco do Estado de São Paulo em 

novembro de 2000, em uma operação que envolveu o pagamento de R$ 7,08 bilhões, ou US$ 

3,69 bilhões à época. O banco espanhol teve suporte financeiro de seu parceiro estratégico 

Royal Bank of Scotland Group, que fez a subscrição de ações do BSCH no montante 

aproximado de US$ 400 milhões. Em dezembro do mesmo ano, a compra foi consolidada 

com uma oferta pública aos acionistas minoritários para a aquisição do capital restante do 

Banespa. 

 

O Banespa proporcionou ao BSCH ativos de US$ 15,76 bilhões, US$ 5,59 bilhões em 

depósitos, US$ 2,58 bilhões em empréstimos e US$ 3,84 bilhões em fundos de investimento. 

Além disso, agregou quase 1000 agências e aproximadamente 3 milhões de clientes. Os 

investimentos do BSCH na América Latina quase dobraram com esta aquisição, subindo para 

mais de US$ 10 bilhões, com US$ 113 bilhões em ativos, quase quatro vezes maior do que o 

Bradesco, na época. 

 

O valor pago16 causou controvérsias, já que o valor mínimo estipulado era de R$ 1,85 bilhão. 

O Unibanco ofereceu R$ 2,1 bilhões, o Bradesco R$ 1,86 bilhão e o Itaú não apareceu no 

leilão. O BBVA anunciou a desistência uma semana antes do leilão, bem como outros 

                                                 
15 Já sob a denominação BSCH (Banco Santander Central Hispano) 
16 Conforme reportagem da revista Exame, em 29 de Novembro de 2000, edição 728. 
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estrangeiros – Bank Boston, Citibank, HSBC e Safra. Na época da aquisição, o presidente do 

Santander no Brasil, Gabriel Jaramillo, afirmava que o retorno sobre o valor pago já 

começaria a ocorrer em 2001. Vejamos os lucros do Banespa: 

 

 

Banespa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lucro lìquido (US$)  1.225,0   1.825,0      131,0       12,0  (1.067,0)     469,0      798,0      605,0      659,3  
Quadro 28: Evolução do lucro líquido do Banespa, em US$ (data do balanço)  
Fonte: Economática (1996 a 2003). Para 2004, resultado divulgado pela FolhaOnline, convertido em US$   
           (taxa=2,65 de 31/12/04, BACEN) 
 

 

A partir de 2001, o Santander Banespa já acumulou um lucro líquido de US$ 2,53 bilhões. Em 

conta simples, ainda devem ser obtidos mais US$ 1,16 bilhão para cobrir o investimento 

realizado. Vale destacar que o Banespa sobressaiu entre os 10 maiores lucros da história dos 

bancos brasileiros até 2004, ocupando o segundo com o resultado de 1997 e o quarto lugar 

com o lucro de 2002. 

 

 

Instituição Lucro líquido (R$ 
bilhões)*  

Ano em que 
ocorreu 

Banco Itaú Holding Financeira 3,776 2004 
Banespa 3,407 1997 
Banco Itaú Holding Financeira 3,391 2003 
Banespa 3,314 2002 
Banco do Brasil 3,25 1988 
Banco Itaú Holding Financeira 3,162 2001 
Bradesco 3,06 2004 
Banco do Brasil 3,024 2004 
Bradesco 2,872 2001 
Banco Itaú Holding Financeira 2,823 1999 
*Valores ajustados pelo IPCA acumulado até 31/12/04 
Quadro 29: Os dez maiores lucros da história dos bancos brasileiros 
Fonte: Economática  
 

 

Se considerarmos ainda, a evolução do valor de mercado deste banco, comparando com os 

três grandes bancos privados nacionais, percebe-se um desempenho diferenciado. 
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Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Var    
96-00 

Var  
00-04 

Banespa 0,24 1,46 1,44 2,02 2,32 3,63 5,81 8,68 9,18 884% 296%

Bradesco 6,67 10,81 6,51 12,42 17,00 15,13 13,87 21,32 28,12 155% 65% 

Itau 5,05 5,62 6,65 17,50 21,29 19,52 17,03 28,10 39,62 321% 86% 

Unibanco 3,04 3,20 1,98 8,60 14,01 15,24 13,65 10,11 12,57 361% -10% 
Quadro 30 - Ações - valor de mercado (em R$ bilhões)      
Fonte: Economática.       
 

Analistas ressaltaram, na época da compra, que os quase 3 milhões de clientes do Banespa 

não estavam usando produtos financeiros, e este seria o foco do Santander. A estratégia dos 

espanhóis é a de ocupar posições chaves nos mercados em que atua. O Banespa era uma das 

últimas opções de crescimento acelerado no Brasil. A relação entre patrimônio e ativos do 

Banespa era apontada como uma das menores do mundo, apresentando possibilidade de 

alavancagem, o que foi gradualmente obtido a partir de 2001. 

 

Banespa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Patrimônio Líquido     2.348    3.519     3.428    2.334    1.040    1.290    1.219     1.646     2.055 

Ativos Totais   60.412  52.310   20.988  15.963  15.227  12.857    8.106   10.702   11.568 

Relação 3,9% 6,7% 16,3% 14,6% 6,8% 10,0% 15,0% 15,4% 17,8%
Quadro 31: Evolução da relação PL/Ativos do Banespa, em US$ (data do balanço) 
Fonte: Economática (1996 a 2003). Para 2004, dados até Set/04  
 

Outro ponto apontado por analistas, que supostamente afastou candidatos nacionais, foram os 

custos financeiros e políticos de reduzir a folha de pagamentos do Banespa. Além dos altos 

salários, os gerentes do interior mantinham fortes vínculos com seus clientes. Demissões 

antecipadas poderiam causar rompimentos de relacionamentos duradouros, com perda de 

negócios. Um caixa no Banespa ganhava à época R$ 1.800, contra a média de R$1.000 nos 

demais bancos. A evolução do quadro de pessoal e das despesas administrativa pode ser 

observada no quadro abaixo: 

 

Banespa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Despesas de Pessoal 2.284 1.963 1.195 1.419 1.224 865 337 431 

Outras Desp.Operac. - - - 809 1.168 569 483 326 

Quadro 32: Evolução da relação PL/Ativos do Banespa, em US$   
Fonte: Economática.         
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As despesas administrativas apresentam uma forte redução, possivelmente pela substituição 

de pessoal. As despesas operacionais englobam, em cálculos feitos para 2002 e 2003, de 50% 

a 60%, despesas com passivo atuarial e com provisões operacionais, incluindo contingências 

cíveis, fiscais e trabalhistas. 

 

Vale destacar que Estado de São Paulo tinha uma dívida com o Banespa, em 1994, de mais de 

R$ 8 bilhões. Foi decretado, neste ano, o Regime de Administração Especial Temporária 

(Raet), prorrogado até 1997. Em novembro de 1996, assume-se a possibilidade de 

federalização do banco, onde o governo federal faria a aquisição da dívida do Estado de São 

Paulo com o Banespa, que na época já somava R$18 bilhões. A federalização ocorreu de fato 

em dezembro de 1997. A dívida paulista foi trocada por títulos públicos federais, da União, no 

valor de R$ 52,5 bilhões. Em 1997, o Banespa obteve o lucro recorde de R$ 2,04 bilhões em 

valores da época. Somente em abril de 1999, o Banco Central abriu o data room. 

 

4.3.2.2. BBVA 

 

Focar a negociação com o Bradesco e apresentar a hipótese de que pode ser uma estratégia de 

aquisição posterior. 

 

O BBVA marcou sua presença no Brasil por meio da aquisição do Banco Excel Econômico, 

em 1998. Sua posição é bem mais discreta no Brasil do que em outros países da América 

Latina. Suas maiores operações estão localizadas no México; com a aquisição do Bancomer, 

passou a ocupar a primeira posição no setor bancário deste país. Ocupa ainda a primeira 

posição em fundos de pensão na Argentina, Chile, Bolívia, Equador e México. O quadro 

abaixo demonstra a grande participação do BBVA na América Latina, junto com o BSCH. 

 Bancos País Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela Total 

BSCH Espanha 26.130 13.182 30.200 1.376 20.100 2.556 93.544 

BBVA Espanha 9.714 5.004 4.900 2.811 37.300 3.700 63.429 

Citibank USA 10.429 8.798 6.350 1.137 7.739 686 35.139 
Bank 
Boston USA 11.350 9.315 6.800 108 358 - 27.931 

HSBC UK 5.016 9.126 - - 15.202 - 29.344 

ABN Amro Holanda 2.801 15.581 2.900 110 154 95 21.641 
Quadro 33: Os maiores bancos estrangeiros na América Latina, por ativo (2000) em US$ millions 
Fonte: SEBASTIÁN, Miguel. The Spanish Bank´s strategy in Latin America.2000 
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O destaque para os fundos de pensão demonstra a estratégia utilizada pelo BBVA em ocupar 

posições chaves nos mercados onde atua. 

BSCH BBVA 
 País Ativos 

administrados 
Posição no 

ranking 
Ativos 

administrados
Posição no 

ranking 
Argentina 542 2 666 1 
Bolívia - - 413 1 
Chile 701 5 1.998 1 
Colômbia 108 3 374 1 
Equador - - 2 - 
El Salvador - - 35 2 
México 201 2 823 1 
Peru 130 1 116 2 
Uruguai 11 4 - - 
Total 1.693 - 4.427 - 
Quadro 34: Bancos espanhóis - Fundos de pensão na América Latina (2000), 
em bilhões de Pesetas 
Fonte: SEBASTIÁN, Miguel. The Spanish Bank´s strategy in Latin America.2000 

 

Em 1996, o BBVA, na época BBV, adquiriu 5 bancos, na Argentina, Colômbia, México, Peru 

e Venezuela. Em 1997, outro banco na Argentina. Em 1998, ampliou o leque de aquisições, 

totalizando 6, sendo 2 em Porto Rico, e uma no Uruguai, Chile, Bolívia e Brasil. Em 1999, 

adquiriu outro banco na Argentina. Percebe-se uma atuação em quase todos os países da 

América Latina. 

 

O quadro a seguir demonstra um bom desempenho no Brasil em 1999, porém no ano seguinte, 

embora mantivesse a eficiência, o desempenho caiu significativamente, apresentando os 

piores resultados entre os bancos selecionados. 

 

 

 
Eficiência (%) Empregados / 

agência ROE (%) ROA (%) Margem liq. 
Juros (%) 

Banco 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Bradesco 70,41 65,62 7 7 16,32 21,5 1,38 1,83 7,19 7,12
Itau 66,12 66,54 15 16 31,65 27,71 3,6 2,65 7,56 7,09
Unibanco 69,44 70,1 13 18 14,76 13,43 1,64 1,44 7,31 6,04
ABN AMRO 69,95 72,92 nd 15 10,32 5,47 1,04 0,93 6,34 13,17
HSBC 79,27 94,2 nd 13 25,76 21,48 1,84 1,21 10,39 8,02
BBVA 78,4 87,42 nd 12 28,49 9,25 2,12 0,67 6,49 5,29
Quadro 35: Indicadores selecionados de alguns dos maiores bancos no Brasil - 1999 e 2000 
Fonte: PAULA, 2002.           

 

A pressão dos acionistas face à exposição do banco na América Latina pode ser um dos 

fatores que pressionou o BBVA a repensar algumas posições. Normalmente, é um banco que 
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procura obter a liderança nos mercados em que atua, por meio de uma administração forte e 

atuante. A posição no ranking brasileiro não teve grande destaque, e a falta de linearidade nos 

resultados pode ter incomodado, além do impacto que as crises da Rússia e da Ásia 

provocaram na região. Em 2001, o BBVA ocupava a 17ª posição no ranking brasileiro, e teve 

uma rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido menor ainda, de 2,4%. Em 2002, detinha 1,3% 

dos ativos do setor, contra 5% do rival Santander. O ROE de 7,9% neste ano foi o menor entre 

os 20 maiores bancos. 

 

Os resultados obtidos no Brasil ficaram, desse modo, aquém do desejado, e a venda do BBVA 

Brasil foi acertado com o Bradesco em 2003, por R$ 2,63 bilhões. Nesta transação, o 

Bradesco pagou R$ 2 bilhões em dinheiro e o restante em ações. Dessa forma, o BBVA ficou 

com 4,5% das ações do Bradesco. O acordo firmado entre os bancos inclui o direito do BBVA 

nomear um membro no Conselho de Administração do Bradesco e a criação de uma área de 

negócios dedicada a operações entre o BBVA e o Bradesco. A estratégia do presidente do 

banco, Francisco González, segundo alguns analistas, voltou-se para concentrar o crescimento 

do BBVA na própria Europa, no México e nos EUA. Não se pode descartar a hipótese, 

entretanto, que com o desenvolvimento da economia brasileira, o BBVA volte, daqui a alguns 

anos, a sondar uma participação maior no mercado, que pode até mesmo surgir de uma maior 

participação acionária no Bradesco. Vale ressaltar que o estilo do BBVA sempre foi o de 

adquirir menores participações, com cláusulas que garantiam a posição na administração da 

empresa, para prospectar o mercado e posteriormente buscar maior participação. 

 

Em 2004, o BBVA fortaleceu a atuação no mercado de ações na América Latina. O escritório 

de negócios do BBVA no Brasil incorporou à equipe Fábio Monteiro, profissional que passou 

pelos bancos Santander e Bozano Simonsen. A possibilidade de participações futuras não 

pode ser descartada, mas, da análise feita, no Brasil, o BBVA não obteve os resultados 

esperados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Nesta conclusão, procura-se retomar os principais aspectos do trabalho e lançar sugestões para 

estudos futuros.  

 

É importante salientar que, no processo de consolidação do setor bancário europeu, os lucros 

foram incrementados por meio de: a) maior parcela de empréstimos que propiciam maior 

retorno do que títulos de dívida do governo federal; b) ganhos com a diversificação, pela 

composição de diferentes grupos de clientes; c) mudanças na orientação gerencial das 

instituições. 

 

Na Europa, o processo de remoção de barreiras regulatórias criou uma expectativa de 

realização de fusões e aquisições entre empresas nacionais e internacionais. Entretanto, as 

fusões e aquisições domésticas foram mais importantes do que as entre instituições de países 

distintos. A estratégia observada foi a de reestruturação dos mercados domésticos para a 

formação de instituições nacionais com grande volume de ativos e participação em diversos 

segmentos, para competir dentro do espaço econômico europeu e preservar o mercado 

doméstico da competição dos estrangeiros. 

 

De certa forma, a preservação do mercado doméstico também ocorreu na Brasil, dada a 

reação dos grandes bancos privados. A grande diferença é que, em função da competição, os 

bancos europeus ganharam eficiência e lançaram-se em estratégias de expansão internacional. 

No Brasil, o sistema não se consolidou em função de uma maior competitividade e sim para 

evitar a probabilidade de crises sistêmicas. Sem esta competitividade, a internacionalização 

dos grandes bancos privados nacionais brasileiros permanece como uma idéia a ser explorada. 

A internacionalização para a América Latina, por exemplo, é dificultada pela forte presença 

dos bancos espanhóis. Na Europa, o próprio contexto das mudanças não favorece a entrada de 

instituições de outras regiões, sobretudo as de menor porte. A Ásia pode ser uma 

possibilidade, tomando o exemplo da China que, após a integração na OMC, comprometeu-se 

com a maior abertura de seu mercado a partir de 2005, com possibilidade de controle total de 

empresas estabelecidas no território chinês por capital estrangeiro. A hipótese de 

internacionalização dos bancos privados nacionais é uma recomendação para pesquisas 

futuras. 
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Um aspecto importante, que não pode ser explorado em outros trabalhos, refere-se à atuação 

das autoridades de defesa da concorrência. Nos países em que a concorrência é mais efetiva, 

percebe-se maior atuação destas autoridades na identificação de barreiras potenciais à 

concorrência, evitando práticas oligopolísticas. No Brasil, a atuação de uma autoridade deste 

tipo não está ainda bem definida, se deve ser exercida pelo Banco Central ou pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), ou até pelos dois órgãos em conjunto. A 

regulamentação possui um importante papel neste setor, que, ao ser exercido, pode aumentar 

o poder de mercado de algumas instituições, sob a ótica de redução do risco de solvência, ou 

pode permitir maior competitividade, permitindo um fluxo mais eficiente de recursos entre os 

agentes.  

 

Vale ressaltar também que nem sempre as fusões e aquisições afetam as taxas de juros sobre 

depósitos e empréstimos bancários. Isso ocorre porque não são todas as fusões e aquisições 

que aumentam de forma significativa a fatia de mercado das partes envolvidas. As taxas de 

juros seriam reduzidas se as fusões e aquisições causassem elevações na concentração de 

mercado em valores suficientemente grandes para violar diretrizes de defesa da concorrência. 

Em um mercado mais competitivo, as reduções ocorreriam como decorrência da expansão da 

carteira de empréstimos e dos ganhos de eficiência. 

 

Os efeitos positivos da consolidação financeira estão relacionados à maior eficiência 

microeconômica, e os negativos estão associados aos maiores riscos macroeconômicos. 

 

Dentre os efeitos positivos, pode-se citar que:  

a) a confiança  dos depositantes sobre a estabilidade do sistema financeiro aumenta, face 

à diversificação das fontes de receita dos bancos e da crença em instituições maiores; 

b) o montante de pagamento processados é reduzido; 

c) a compensação interbancária fica mais rápida e eficiente; 

d) os mais eficientes no processamento das operações atraem mais recursos; 

e) acelera-se a adoção de sistemas de pagamento eletrônico; 

f) as economias de escala no processamento de informações são obtidas. 

 

Dentre os negativos, tem-se: 

a) os custos potenciais no caso de falência de uma grande instituição são maiores; 

b) os bancos maiores elevam o risco de contágio durante uma crise bancária; 
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c) os maiores bancos podem priorizar a concessão de crédito para grandes empresas, em 

detrimento das pequenas empresas; 

d) os bancos maiores podem assumir posições de risco desnecessariamente elevadas se 

contarem com a proteção de governos. 

 

 

A presença dos bancos espanhóis BSCH e BBVA no Brasil não foi tão forte quanto sua 

participação em outros países da América Latina. No setor bancário brasileiro, os bancos 

públicos ainda exercem um papel destacado, são os bancos que mais concedem crédito. Os 

grandes bancos privados continuaram atuantes no processo de consolidação do setor, 

adquirindo uma grande quantidade de bancos, num ritmo mais forte do que os espanhóis. Os 

nacionais têm vantagens na obtenção de resultados em função do melhor conhecimento dos 

problemas que englobam o setor e em função dos investimentos feitos em tecnologia, 

iniciados no período em que os ganhos com a inflação ainda eram elevados. 

 

O BSCH está entre os 10 maiores bancos e apresentou bons resultados, principalmente após a 

aquisição do Banespa. Para os grandes bancos privados nacionais, talvez o Banespa não 

tivesse sido uma opção tão boa quanto foi para o BSCH, pois a sobreposição de agências seria 

muito grande. 

 

O BBVA desinvestiu, vendendo sua posição para o Bradesco, mas manteve uma pequena 

participação no capital deste banco, ocupando uma cadeira no Conselho de Administração. 

Não se descarta a possibilidade de uma retomada de investimentos no futuro, principalmente 

se a economia brasileira apresentar sinais de desenvolvimento continuado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Principais Mudanças Institucionais no Setor Bancário 

 

Medida Data Descrição 

Plano Contábil das 

Instituições do Sist. 

Financeiro (Cosif) 

Junho/1994 Unificação das Instituições financeiras em um mesmo plano contábil

Resolução Bacen nº 

2099 

Agosto/1994 Estabelece de limite mínimo de capital para constituir banco, bem 

como limites adicionais conforme o grau de risco dos ativos. 

Medida Provisória nº 

1179 

2º trimestre/95 Cria incentivos fiscais para a incorporação de instituições 

financeiras. 

Medida Provisória nº 

1182 

2º trimestre/95 Amplia os poderes do Banco Central, visando a realização de ações 

preventivas saneadoras do sistema financeiro. 

Resolução 2208 Novembro/95 Institui o Proer, visando assegurar a liquidez e a solvência do 

sistema. 

Resolução 2211 Novembro/95 Regulamenta o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para o titular de 

depósitos, em caso de insolvência da instituição financeira. 

Resolução 2212 Novembro/95 Dificulta a constituição de novas instituições financeiras e cria 

incentivos para a fusão, incorporação e transferência de controle 

acionário. 

Medida Provisória 

1334 

Março/96 Institui a responsabilidade das empresas de auditoria contábil, em 

caso de irregularidades na instituição financeira. 

Resolução 2302 Julho/96 Obriga os bancos com dependência ou participação societária em 

instituições financeiras no exterior a apurarem os limites 

operacionais com base em dados financeiros consolidados. Aumenta 

o limite de capital mínimo para a constituição destes bancos. Amplia 

os poderes investigatórios do Banco Central para as dependências 

dos bancos no exterior. 

Resolução 2303 Julho/96 Permite às instituições financeiras cobrar tarifas pela prestação de 

serviços. 

Medida Provisória 

1514 

Agosto/96 Cria o Proes, com a finalidade de sanear o sistema financeiro 

público estadual. 
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Resolução 2390 Maio/97 Cria o Sistema Central de Risco de Crédito, obrigando as 

instituições financeiras a identificar e informar o Banco Central 

sobre clientes que possuam saldo devedor superior a R$ 50.000,00. 

Resolução 2399 Junho/97 Aumenta o capital mínimo das instituições financeiras, elevado de 

8% para 10% dos ativos ponderados pelo risco. 

Resolução 2493 Maio/98 Possibilita aos bancos venderem parte ou toda a carteira de crédito a 

sociedades anônimas de objeto exclusivo (Companhias 

Securitizadoras de Créditos Financeiros) 

Resolução 2554 Dezembro/98 Obriga as instituições financeiras a apresentarem ao Banco Central 

programa para a implantação de sistemas de controles internos, em 

concordância com o Comitê de Basiléia. 

Fonte: Oliveira, Gesner “DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO: O CASO DO SETOR BANCÁRIO”, 

2000 EAESP/FGV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 
 
 
 

Anexo 2 – Regulamentação – O sistema CAMEL 

 

Nos EUA, desde 1978, é adotado um sistema preventivo para verificar a saúde financeira dos bancos. 

Este sistema, chamado CAMEL permite aos supervisores examinar os bancos e tomar ações em 

determinadas circunstâncias. 

 

O “Office of Currency Comptroller” classifica todos os bancos que estão sob supervisão do FDIC 

(Federal Deposit Insurance Corporation), através do sistema de classificação uniforme de bancos, o 

CAMEL, criado em 1978. É interessante citar o significado das siglas de CAMEL e a forma de 

mensuração: 

 

C: Capital adequacy – o capital do banco é avaliado em termos do tamanho do banco e da composição 

de seus ativos e passivos, dentro e fora do balanço. Também chamado de “Equity Capital ratio”, em 

2002 demonstrava uma média de 9.24 e quanto maior, mais forte e estável o depositário. 

 

A: Asset quality – também chamado de ROA (Return on Assets). A média em 2002 era de 1,37. Os 

empréstimos são qualificados como bons, fora do padrão, duvidosos ou perda. 

 

M: Management ability – avaliação da administração e do corpo diretivo. Competência, integridade, 

vontade e conformidade com as regulamentações bancárias são pontos verificados. 

 

E: Earnings – é feita uma avaliação da tendência de lucros, bem como o nível relativo aos pares. 

Objetivo de verificar o impacto da geração interna de fundos no capital do banco. É chamado ROE 

(Return on Equity). A média em 2002 para os bancos americanos examinados foi de 14,85.  

 

L: Liquidity – O órgão regulador examina as condições de crédito, a volatilidade dos depósitos, os 

compromissos de empréstimos e outras exigências contingenciadas contra o banco, capital, ações de 

ativos líquidos e a habilidade do banco de obter fundos  rapidamente. A média em 2002 foi de 87,61. 

Também chamada de taxa de empréstimos líquidos sobre depósitos. Quanto menor a relação de 

empréstimos sobre os depósitos, mais liquidez o depositante possui. 

 

S: Sensitivity to market risk – utilizado a partir de Janeiro de 1997, reflete a impacto que as alterações 

em taxas de juros, câmbio, preços de commodities e preço de ações têm nos ganhos ou no capital 

econômico. 
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