Formação de joint ventures para
créditos consignados
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Pare cer Técnico Superintendência-Geral

Em 16 de outubro de 2012.
EMENTA: Ato de Concentração. Requerente A: Itaú Unibanco S.A.
Requerente B: Banco BMG S.A. Setor de serviços financeiros. Proce
dimento Ordinário. Concentração horizontal no mercado nacional de
crédito consignado. Integração vertical anterior à operação. Aprovação
sem restrições.

Versão Pública
I.	Do Ato de Concentração
1. Ato de Concentração no 08700.006962/2012-39
2. Requerentes:
a) Itaú Unibanco S.A.
b) Banco BMG S.A.
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II.	Da descrição da operação
3. Trata-se de joint venture formada pelo Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”)
e pelo Banco BMG S.A. (“BMG”) para a oferta, distribuição e comercialização
de créditos consignados por meio de correspondentes bancários em todo o
território nacional. A associação será estruturada por meio de uma instituição
financeira que deverá ser denominada “Banco Itaú BMG Consignado”, que
será controlada pelo Itaú Unibanco com 70% do capital social e votante. O
BMG deterá os 30% restantes.
4. O “Contrato de Associação” foi notificado ao SBDC em 29 de agosto de
2012. Segundo as requerentes, o Itaú Unibanco e o BMG continuarão a desen
volver suas outras atividades regularmente, incluindo operações de crédito
consignado, em separado da nova sociedade.
5. O BMG compartilhará os seus correspondentes1 no país com a nova socie
dade, que terá o direito de financiar 70% dos créditos consignados originados
por estes canais de distribuição. Os outros 30% serão contratados diretamente
pelo BMG. A figura I, abaixo, ilustra essa configuração. Já as operações de
crédito consignado realizadas pelo Itaú Unibanco por meio de suas agências
e outros canais (que não sejam correspondentes) continuarão separadas da
nova parceria. O mesmo ocorre com as operações de crédito realizadas pelo
BMG por meio de suas lojas.
6. Segundo as requerentes, no Anexo 1, a operação tem como objetivo incre
mentar as atividades do Itaú Unibanco no mercado de crédito consignado,
que se beneficiaria da expertise operacional do BMG e, principalmente, de sua
rede de correspondentes no país. Por sua vez, o BMG poderia com a operação
captar mais recursos (funding) a custos competitivos, de forma a fortalecer
suas atividades.2
7. A nova sociedade será estruturada da seguinte forma:

1
Correspondente bancário é qualquer pessoa jurídica que atua como agente intermediário entre
as instituições financeiras e seus clientes finais.
2
Devido à crise financeira externa, bancos de pequeno e médio porte, como o BMG, têm
enfrentado problemas de captação de recursos para financiar suas operações de crédito.
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Fonte: Requerentes.

8. O Itaú Unibanco, pertencente ao grupo brasileiro de mesmo nome, atua
como um banco múltiplo, com carteira comercial. Os serviços oferecidos pela
unidade de negócios de banco comercial incluem produtos de seguro, previ
dência e capitalização, cartão de crédito, gestão de ativos, produtos de crédito
e produtos e soluções personalizados. As principais atividades do grupo na
área financeira são: i) banco comercial; ii) Itaú BBA (grandes empresas e banco
de investimento); iii) crédito ao consumidor (produtos e serviços financeiros
para não correntistas); e iv) atividade com mercado e corporação.
9. Os produtos e serviços do Itaú Unibanco são fornecidos a seus clientes,
em todo o território nacional, por meio de estrutura própria de atendimento
composta por agências, canais eletrônicos, postos de atendimento bancário
(localizados nas instalações de clientes corporativos) e por meio de corres
pondentes bancários.3
10. O Itaú Unibanco é controlado pela holding Itaú Investimentos S.A. (“Itaúsa”).
Esta, por sua vez, também controla empresas atuantes em diversas áreas,
como indústrias de painéis de madeira, louças e metais sanitários, química e

3

Tais correspondentes são regulados pela Resolução CMN no 3.954/2011.
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eletrônica. Além do Itaú Unibanco, as principais empresas controladas pela
Itaúsa são a Duratex S.A. (painéis de madeira industrializada, louças e metais
sanitários), a Elekeiroz S.A. (produtos químicos) e a Itautec S.A. (produtos
eletrônicos).
11. O BMG, instituição financeira com sede em Belo Horizonte/MG, é um
banco essencialmente voltado à concessão de crédito, no qual predomina a
modalidade de crédito consignado a pessoas físicas. O perfil dessas pessoas
é composto, basicamente, por aposentados do INSS, servidores públicos e,
em menor parte, empregados de empresas privadas. Por sua vez, os clientes
pessoas jurídicas localizam-se no middle market4 e corporate,5 nos quais se
destacam as sociedades de economia mista, empresas públicas e privadas.
12. O banco, controlado pela família Guimarães,6 atua em todos os estados
brasileiros por meio de canais de distribuição compostos por correspondentes,7
assim como por lojas próprias. Atua, ainda, por meio de um call center, serviço
prestado por terceiros. Os servidores públicos e empregados de entidades pri
vadas conveniadas são atendidos por meio de um sistema próprio chamado
BMG Consig. Esse sistema permite a aprovação e o gerenciamento dos em
préstimos pela internet. Nos últimos cinco anos, o BMG notificou cinco ope
rações ao SBDC.

III. Aspectos formais da operação
Quadro I
Aspectos formais da operação
Operação foi conhecida?

Sim — Faturamento de ambos os grupos foi superior a R$ 750
milhões no ano de 2011.

Taxa processual foi recolhida?

Sim. Fls. 65 e 66 dos autos públicos.

Data de publicação do edital

O Edital n 25/2012, que deu publicidade à operação em análise, foi
publicado no dia 5/9/2012.

Data da notificação

29 de agosto de 2012.

o

Elaboração própria.

Segmento de empresas de médio porte.
Segmento de empresas de grande porte.
6
Os principais acionistas são os srs. Flávio Guimarães, Ricardo Guimarães, João Guimarães e a
sra. Regina Guimarães; com participação conjunta de quase 85% do capital social do banco. Tais
dados foram apresentados pelo BMG no ato de concentração no 08012.011135/2010-53.
7
O banco conta com mais de 3 mil correspondentes bancários.
4
5
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13. Segundo as requerentes, suas áreas de atuação são as seguintes:
Quadro II
Produtos ofertados pelo Itaú Unibanco e BMG
Atividades

Itaúsa

Banco BMG

Produtos financeiros

X

X

Produtos não financeiros (prestados por bancos)

X

Painéis de madeira

X

Produtos químicos

X

Equipamentos eletrônicos

X

Elaboração própria.

14. A análise da tabela acima mostra que decorrem da operação possíveis
relações horizontais entre produtos financeiros ofertados pelas requerentes.
Entretanto, dentre esses produtos financeiros, é possível segmentar uma
gama de mercados distintos. Para identificar se há alguma relação horizontal
ou vertical e avaliar seus efeitos concorrenciais, primeiramente devem ser
definidos os mercados relevantes envolvidos.

IV.1.1

Dimensão produto

IV.1.1.1 Produtos Financeiros
15. Definir os mercados relevantes, produto e geográfico, em operações que
envolvem instituições financeiras, não é trivial, já tendo suscitado diversas
discussões em julgados anteriores. Inicialmente é necessário segmentar os
produtos financeiros e os não financeiros ofertados pelo banco. O primeiro
abrange os serviços tradicionais prestados por um banco comercial, tais como
depósitos, empréstimos, financiamentos e emissão de cartões de crédito.
No segundo incluem-se os negócios de seguros, serviços de previdência,
capitalização, corretagem de seguro e administração de consórcio.
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16. O Itaú Unibanco oferta diversos produtos não financeiros, possuindo forte
presença em todos os mercados derivados dos cinco negócios mencionados
no parágrafo anterior.8 Entretanto, a atuação do BMG restringe-se a produtos
financeiros, já que este atua majoritariamente na oferta de crédito (especial
mente o consignado). Por isso, no presente caso, cabe analisar apenas os mer
cados circunscritos aos produtos financeiros.
17. Quanto à segmentação dos mercados relevantes, cabem inicialmente algu
mas considerações. Primeiro, ressalta-se que houve, na literatura e na jurispru
dência do Cade, discussões quanto à definição desses mercados. Os julgados9
do Conselho já definiram os mercados relevantes de diferentes formas.
18. Uma abordagem relevante foi a de clusters, em que os produtos financeiros
são segmentados em cestas. Essa perspectiva, desenvolvida pela Suprema
Corte americana no caso US vs. Philadelphia National Bank, de 1963, busca
definir os mercados pela ótica da oferta, argumentando que os produtos de
um banco são oferecidos em pacotes e transacionados com uma tarifa única.
O custo de desagregar os produtos seria elevado, o que implicaria em tarifas
mais altas aos consumidores caso estes fossem ofertados individualmente.
Outro ponto que reforçaria essa tese, dessa vez do ponto de vista da demanda,
seriam os altos custos de transação que um consumidor teria em lidar com
mais de um banco.
19. Foi essa a abordagem utilizada quando da análise do ato de concentração
envolvendo o Banco do Brasil e a Nossa Caixa.10 O conselheiro-relator consi
derou dois grandes segmentos dentre os produtos financeiros: i) operações
de crédito; e ii) depósitos bancários. Perspectiva semelhante já tinha sido
utilizada na análise da aquisição do Banco Real pelo Banco Santander.11 No
entanto, o relator desse caso segmentou os depósitos bancários em três cate
gorias (depósitos à vista, a prazo e poupança).

8
No ato de concentração referente à união do Itaú com o Unibanco, os produtos não financeiros
foram segmentados em 12 mercados distintos: i) grupo de seguros patrimoniais em âmbito
nacional; ii) grupo de seguros de automóveis em âmbito nacional; iii) grupo de seguros de
pessoas em âmbito nacional; iv) grupo de seguros de transporte em âmbito nacional; v) grupo
de seguros de responsabilidade em âmbito nacional; vi) grupo de seguros de cascos em âmbito
nacional; vii) grupo de seguros outros em âmbito nacional; viii) grupo de seguros de saúde em
âmbito municipal; ix) previdência privada em âmbito nacional; x) serviços de capitalização em
âmbito nacional; xi) corretagem de seguros em âmbito nacional; e xii) administração de consórcio
em âmbito nacional.
9
Vide, por exemplo, AC 08012.010081/2007-11, AC 08012.011303/2008-96, AC 08012.011736/200841 e AC 08012.004534/2011-49.
10
AC AC 08012.011736/2008-41.
11
AC 08012.010081/2007-11.
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20. A principal crítica do DoJ em relação à abordagem de clusters é baseada no
fato de a autoridade antitruste americana considerar que hoje os consumidores
desagregam os produtos financeiros.12 No caso de um aumento significativo
do preço de um produto da cesta, os consumidores teriam o incentivo de
migrar pra outro banco, já que os custos de transação para lidar com mais de
um banco diminuíram.
21. Esses custos diminuíram, segundo a instituição, principalmente devido
aos avanços em tecnologia da informação, que culminaram na disseminação
dos terminais de autoatendimento e na utilização em massa do e-banking. No
caso brasileiro, outro fator que facilitou essa migração foi a padronização dos
serviços bancários, que favoreceu a comparação, por parte dos consumidores,
entre os diversos serviços oferecidos pelas entidades financeiras. Essa padro
nização ocorreu com a edição da Resolução no 3.518/2008 do Bacen.
22. Os argumentos expostos acima são razoáveis, o que enfraquece a definição
dos mercados relevantes em cestas de produto. A partir disso, uma abordagem
alternativa à de clusters seria considerar cada um dos produtos financeiros
ofertados por um banco como um mercado distinto.13 Entretanto, segmentar
cada um desses produtos em um mercado relevante independente ainda não
seria a melhor definição a ser utilizada, pois poderia incluir produtos substi
tutos em mercados distintos.
23. O problema poderia ocorrer porque diversos produtos financeiros
apresentam substitutos próximos, principalmente pelo lado da demanda.
Apesar de serem oferecidos pelos bancos como produtos distintos e possuí
rem bases legais próprias, a aplicação muitas vezes é similar. Um exemplo,
elencado no ato de concentração entre o Itaú e o Unibanco, é a aquisição de
veículos. Tanto o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) como o arrendamento
mercantil para aquisição de veículos possuem a mesma finalidade, atuando
como substitutos. Não seria razoável, portanto, inseri-los em mercados
relevantes diferentes.
24. Ademais, cabe não subestimar a dificuldade e os custos, ainda presentes, de
mudanças entre instituições financeiras por parte dos consumidores. Existem
dificuldades relacionadas à mudança entre bancos, em razão de alguns custos
de troca14 relevantes, o que reduz a concorrência em alguns produtos, como
depósitos à vista, por exemplo.

AC 08012.011303/2008-96.
AC 08012.011303/2008-96.
14
Como custos de mudança do crédito, entre outros.
12
13
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25. Tendo em vista essas limitações, a jurisprudência mais recente do Cade
entendeu que a visão mais apropriada parece encontrar-se na meia distância
entre essas duas definições.15 Deve-se segmentar os diversos produtos finan
ceiros prestados por um banco e, ao mesmo tempo, agrupar no mesmo mercado
aqueles que são substitutos. Ao não inserir os produtos em cestas amplas,
reconhece-se que os consumidores quando da sua utilização desagregam tais
produtos. Por sua vez, ao incluir alguns deles no mesmo mercado, não se
comete o erro de segmentar em mercados distintos aqueles produtos que são
substitutos.
26. O conselheiro-relator do ato de concentração entre o Itaú e o Unibanco
propôs uma definição de mercado relevante que buscou justamente obliterar
os pontos fracos das duas abordagens. Os produtos financeiros, dessa forma,
seriam segmentados na dimensão produto em 10 mercados relevantes
distintos.
i. Crédito de Livre Utilização — Pessoa Física;16
ii. Empréstimo Consignado — Pessoa Física;
iii. Cartão de Crédito;
iv. Financiamento Habitacional;
v. Depósitos à Vista;
vi. Poupança e Depósitos a Prazo;
vii. Financiamento para Aquisição de Veículos — Pessoa Física;
viii. Crédito de Livre Utilização — Pessoa Jurídica;
ix. Empréstimo em Moeda Estrangeira — Pessoa Jurídica;
x. Empréstimos Direcionados para Pessoas Jurídicas — financiamento
rural e repasses do BNDES.
27. Após as considerações expostas, e tendo por base a jurisprudência recente17
do Cade, julga-se que essa definição ampliada seria a mais apropriada. Assim,
após segmentar os mercados relevantes que fazem parte dos produtos finan
ceiros ofertados por um banco, é necessário novamente avaliar as possíveis
sobreposições horizontais e integrações verticais decorrentes da operação. O
quadro abaixo apresenta essas relações.

AC 08012-004534/2011-49 e AC 08012.011303/2008-96, como se analisará a seguir.
Inclui cheque especial, crédito especial sem consignação e Crédito Direto ao Consumidor
(CDC), com exceção do CDC para aquisição de veículos.
17
AC 08012-004534/2011-49 e AC 08012.011303/2008-96.
15
16
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Quadro III
Mercados de atuação do grupo Itaú Unibanco e do BMG
Atividades

Itaúsa

Banco BMG

Crédito de Livre Utilização — Pessoa Física

X

X

Empréstimo Consignado — Pessoa Física

X

X

Cartão de Crédito

X

X

Financiamento Habitacional

X

X

Depósitos à Vista

X

X

Poupança e Depósitos a Prazo

X

X

Financiamento para Aquisição de Veículos — Pessoa Física

X

X

Crédito de Livre Utilização — Pessoa Jurídica

X

X

Empréstimo em Moeda Estrangeira — Pessoa Jurídica

X

X

Empréstimos Direcionados para Pessoas Jurídicas — financiamento rural
e repasses do BNDES

X

X

Gestão de Recursos de Terceiros (Asset Management)18

X

Elaboração própria, com base em informações das requerentes.18

28. Ao observar o quadro acima, nota-se que ambos os bancos atuam em
quase todos os mercados, sendo a única exceção a atividade relacionada à
gestão de recursos de terceiros. No caso de uma aquisição do BMG pelo Itaú
Unibanco ou de uma fusão entre os dois, para avaliar os efeitos concorrenciais
da hipotética operação, todas essas concentrações horizontais deveriam ser
analisadas.
29. Entretanto, a operação em tela não se trata de uma fusão ou de uma aqui
sição. Como já ressaltado, trata-se de uma joint venture com vistas a atuar
conjuntamente apenas na distribuição e comercialização de crédito consignado.
A cláusula 3.1.4 do Contrato de Associação reforça esse posicionamento.
(Acesso restrito)19

18
Em ato de concentração envolvendo o BMG e o Banco Schahin (AC 08012.004534/2011-49),
acrescentou-se ao grupo um mercado relevante de Gestão de Recursos de Terceiros (Asset
Management). Esse mercado, anteriormente, era incluído entre os produtos não financeiros. Não
há jurisprudência consensual quanto à definição do mercado de gestão de recursos de terceiros (no
AC citado, o mercado não foi debatido a fundo). Contudo, como a presente operação não resulta
em sobreposição nessa atividade, não será necessário aprofundar a definição desse mercado.
19
As cláusulas 3.1.2 e 3.1.3 encontram-se no item V deste parecer — Cláusula de Não Concorrência.
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30. Ainda, ao comparar as carteiras de crédito pessoal dos bancos, nota-se que
em termos de volume de crédito as atividades de ambos são complementares.
O Itaú Unibanco, com uma carteira de (acesso restrito), possui apenas (acesso
restrito) deste valor alocado em crédito consignado, o que corresponde a
(acesso restrito). Por sua vez, o BMG possui (acesso restrito) de sua carteira
de (acesso restrito) alocados em crédito consignado.20 Uma vez que este banco
atua majoritariamente na oferta de crédito (para pessoa física e jurídica), podese concluir que a principal atratividade em implementar uma parceria com o
BMG seria sua forte presença e expertise no mercado de crédito consignado.
(Acesso restrito)
Figura II
Representatividade da carteira de crédito pessoal (dez./2011)
Fonte: Requerentes.

31. Dessa forma, dada a natureza da parceria e a composição da carteira de
crédito do BMG, focada quase 100% em consignado, será analisada neste
parecer somente a concentração horizontal no mercado de crédito consignado.
32. De todo modo, apenas a título de informação, caso fosse considerado para
a análise da operação que há sobreposição horizontal nos outros mercados de
produtos financeiros, a concentração adicionada pelo BMG nesses mercados
seria irrisória. Utilizando dados do AC no 08012.011135/2010-53 (BMG e Banco
GE), nota-se que a participação da requerente é muito baixa,21 sendo menor
que 1% em todos os mercados de serviços financeiros, à exceção de crédito
consignado.22 Isso vai ao encontro da informação de que a carteira de crédito
pessoal do banco é composta (acesso restrito).

Dados apresentados pelas requerentes e referentes a dezembro de 2011.
Dados de 2010.
22
Ressalta-se que, no ato de concentração mencionado, a segmentação dos mercados relevantes
de produtos financeiros foi sutilmente distinta da utilizada no caso em análise. O conselheirorelator definiu os seguintes mercados: i) depósitos à vista; ii) depósitos a prazo; iii) depósitos
totais (não constituiria propriamente um mercado relevante à parte, mas conteria informações
importantes ao incluir os dois tipos de depósitos citados anteriormente mais poupança); iv)
empréstimos e arrendamento mercantil; v) crédito consignado; vi) emissão/administração de
cartões de pagamento; vii) cartão de crédito. De todo modo, essa definição diferente não invalida
a conclusão de que o BMG, nos demais mercados definidos no presente ato de concentração,
possui uma participação muito baixa.
20
21
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33. Uma suposta integração vertical entre os mercados de captação de recursos
e os de concessão de crédito/empréstimo tampouco suscitaria preocupações
concorrenciais. A presença do BMG nos mercados de captação de recursos é
muito baixa23 e pouco reforçaria a integração vertical, prévia a operação, do
Itaú Unibanco. De todo modo, a joint venture não gera uma integração ver
tical propriamente dita. O aporte de capital nesta é limitado e definido pelo
Contrato de Associação.
34. Já a oferta de crédito consignado, foco desta operação, é uma modalidade
recente no país. Ela é caracterizada por uma cláusula que estabelece um des
conto no salário do devedor, com o objetivo de pagar a dívida junto à insti
tuição financeira credora.24 Esse mecanismo de retenção de parte da renda e
de sua remessa direta ao banco pelo empregador aumenta a garantia de rece
bimento, diminuindo o risco de inadimplemento. Assim, é uma modalidade
mais interessante aos bancos do que o crédito pessoal livre, já que uma
situação em que o cliente tenha despesas imprevistas ou não tenha controle
de seus gastos não implicará em inadimplência.25
35. As regras do crédito consignado permitem, por si só, uma redução signi
ficativa das taxas de juros na concessão de empréstimos e créditos a pessoas
físicas. Essa diferença de taxa de juros pode ser explicada em grande parte pela
redução do risco moral.26 Já as modalidades de mais risco de inadimplência
contemplam um prêmio extra nas taxas de juros.27
36. O crédito consignado, dessa forma, constitui um mercado relevante à
parte, pois não pode ser considerado um substituto perfeito das outras moda
lidades de crédito para pessoa física. Tanto pelo lado da oferta quanto pelo
lado da demanda, ele apresenta características específicas. O ofertante deve
atender a critérios da Lei no 10.820/200328 e estabelecer uma parceria com a
instituição pagadora, se beneficiando do menor risco de inadimplemento.

A participação do BMG nos mercados de captação de recursos, de acordo com o AC 08012
011135/2010-53, é muito baixa, sendo inferior a 1% em todos eles.
24
A pessoa física não pode comprometer mais que 30% de seu salário com as prestações mensais
do crédito consignado.
25
RODRIGUES, Eduardo; CHU, Victorio; ALENCAR, Leonardo; TAKEDA, Tony. O efeito da
consignação em folha nas taxas de juros dos empréstimos pessoais. Trabalhos para Discussão no 108.
Bacen, 2006.
26
Segundo MAS-COLELL, Andreu; WHINSTOL, Michael; GREEN, Jerry. Microeconomic theory.
Oxford Press, 1995, a definição de risco moral (moral hazard) engloba dois conceitos centrais:
i) a alteração do comportamento dos agentes, e ii) as ações que possuem altos custos de
monitoramento ou prevenção (hidden actions).
27
RODRIGUES, Chu; ALENCAR,Takeda. Op. cit., 2006.
28
Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento.
23
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Já o demandante também está sujeito a situações específicas para acessar
esse tipo de crédito. Ele deve receber salário e depende de uma parceria
entre seu empregador e o banco. Profissionais liberais, por exemplo, ficam
impossibilitados de receber tal tipo de crédito.

IV.1.2

Dimensão geográfica

IV.1.2.1 Produtos Financeiros
37. Também já houve, no passado, discussões quanto à definição da dimensão
geográfica do mercado relevante para os produtos financeiros. A divergência
ocorreu no tocante à extensão geográfica ser nacional ou municipal, nota
damente nos mercados de oferta de crédito. Há, tanto na literatura quanto
nos julgados do Cade, posicionamentos nos dois lados.29
38. A dimensão geográfica dos diversos produtos financeiros pode variar de
acordo com o cliente, com o tipo de serviço e seu valor.30 Segundo a OCDE,31
o tamanho da dimensão tende a ser proporcional ao valor do crédito/
financiamento. Para grandes empresas, que possuem forte poder de barganha,
a extensão territorial a ser considerada seria a nacional. Já em relação a pessoas
físicas e pequenas empresas, a extensão seria local/municipal.
39. Além disso, alguns autores32 defendem que assimetrias de informação
reduziriam o mercado relevante para operações de crédito. O monitoramento
dessas operações, desde a coleta de informações anterior à concessão do
crédito até o acompanhamento dessas operações, também contribuiria para a
redução da dimensão geográfica. Dessa forma, instituições locais exerceriam
pressões competitivas em bancos que atuam em todo o território nacional.33
No ato de concentração em que o Banco do Brasil adquiriu a Nossa Caixa,
por exemplo, foi considerada a área municipal nos casos de oferta de crédito
a pequenos clientes.

AC 08012.010081/2007-11, AC 08012.011303/2008-96, AC 08012.011736/2008-41, AC
08012.004534/2011-49.
30
AC 08012.011303/2008-96.
31
OCDE. Mergers in financial services. Policy Roundtables. 2000.
32
FERREIRA, Caio Fonseca; FARINA, Elizabeth. Concorrência e performance do setor bancário
em um mercado heterogêneo. Revista Economia, Brasília, v. 6, n. 3, p. 157-189, dez. 2005.
33
Ibid.
29
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40. Por outro lado, há também bons argumentos contra a definição local do
mercado relevante. Novamente, os avanços em tecnologia da informação,
que culminaram na utilização em massa dos terminais de autoatendimento e
no crescente uso do e-banking, colaboraram para que a relação entre o cliente
e o banco se tornasse menos pessoal. Dessa forma, contribuiu para que a
proximidade entre o banco e seus clientes perdesse importância.
41. Dois outros acontecimentos reforçam a tese de que o mercado seria na
cional, situando-se um do lado da demanda e outro da oferta. Primeiro, a
edição da Resolução no 3.518/2008 do Bacen, que definiu a padronização dos
serviços bancários, facilitando a comparação dos serviços entre as instituições
financeiras pelos clientes.34 Dessa forma, permitiu a eles uma tomada de
decisão mais racional.
42. Outro ponto relevante foi a criação do Sistema de Informação de Crédito
(“SCR”).35 Essa ferramenta, que é gerenciada pelo Bacen e alimentada pelas
instituições financeiras, facilitou aos bancos o acesso a informações de cre
dores e futuros correntistas. Diminuíram, portanto, as assimetrias de infor
mação e o papel de monitoramento dos bancos, permitindo a estes uma
melhor avaliação quanto aos possíveis riscos oferecidos por cada cliente no
momento da concessão do crédito. Assim, os gerentes locais perderam em
importância novamente. Tanto o acesso às informações dos clientes passou a
ser mais centralizado, como o monitoramento pelos bancos tornou-se menos
necessário.
43. Uma das grandes mudanças resultantes dos acontecimentos mencionados
acima foi a transformação da política de tarifação e de concessão de crédito, que
passou a ser definida nacionalmente. Dessa forma, a liberdade dos gerentes
locais de estabelecer preços, taxas de juros e condições de pagamento passou
a ser limitada,36 o que diminuiu ainda mais a pressão competitiva sobre as
tarifas e taxas proporcionadas pelos bancos locais.
44. Por fim, outro ponto a ser destacado é a atuação dos correspondentes ban
cários. Atuando em nome dos bancos, os correspondentes bancários (casas
lotéricas, farmácias, supermercados, outros estabelecimentos varejistas,
quiosques em universidades etc.) oferecem serviços bancários e de paga
mentos, difundindo tais serviços principalmente em pequenos municípios

Conforme defendido pelo CADE no AC 08012.011303/2008-96.
Disponível em: <www.bcb.gov.br/?SCR>. Acesso em: 17 set. 2012.
36
AC 08012.011303/2008-96.
34
35
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que não possuem agência bancária.37 A tarifação e as regras de concessão
de crédito, que são definidas nacionalmente, ganharam mais capilaridade a
partir da atuação desses correspondentes, o que fez diminuir, novamente, a
importância de eventuais políticas regionais dos bancos locais.
45. No julgamento dos atos de concentração entre o Itaú e Unibanco e entre
o Banco Schahin e o BMG,38 o Cade optou, diante desse cenário, por uma
definição nacional. Assim, com base nos argumentos apresentados, definiuse a dimensão geográfica do mercado de crédito consignado como nacional,
conforme jurisprudência recente do Cade.

IV.1.3 Conclusão quanto aos mercados relevantes
46. Ante o exposto, continuar-se-á a análise quanto à possibilidade de exer
cício de poder de mercado apenas do mercado de crédito consignado. A única
relação horizontal decorrente da operação é a que se dá na oferta, distribuição
e comercialização dessa modalidade. Ressalta-se, também, que a parceria é
restrita à distribuição realizada por correspondentes bancários do BMG. A
dimensão geográfica do mercado de crédito consignado foi definida como
nacional.
47. Prossegue-se, assim, na análise dos efeitos concorrenciais derivados da
sobreposição horizontal no mercado nacional de crédito consignado.

IV.2

Possibilidade de exercício de poder de mercado

48. A análise a seguir busca avaliar se a concentração horizontal decorrente
da operação no mercado nacional de crédito consignado é grande o suficiente
para conferir às requerentes poder de mercado capaz de provocar danos ao
ambiente concorrencial. Todavia, antes de continuar a análise, serão feitas
breves considerações sobre o mercado de crédito consignado no Brasil, retra
tando suas características e sua importância dentre as modalidades de crédito
pessoal.

37
38

Disponível em: <www.bcb.gov.br/?SPBINTER>. Acesso em: 17 set. 2012.
AC no 08012.004534/2011-49.
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IV.2.1 Mercado brasileiro de crédito consignado
49. Apesar de recente, o crédito consignado vem apresentando altas taxas de
crescimento, superando o crescimento médio do crédito no país (gráfico I). O
estoque de crédito no sistema financeiro em relação ao PIB saiu de 24,2% em
março de 2004 para 46,5% em janeiro de 2011. Por sua vez, o volume conjunto
das carteiras de crédito consignado passou de 0,6% para 3,8% do PIB. Nesse
intervalo temporal, o consignado contribuiu com 3,2 p.p. para o crescimento
de 22,3 p.p. da razão entre o crédito do sistema financeiro e o PIB.39 Dentre as
modalidades de crédito pessoal, seu crescimento também se destacou.
Gráfico I
Evolução do saldo real de crédito para pessoas físicas40

Fonte: Bacen.
50. O alto crescimento do crédito consignado foi impulsionado, do lado da
demanda, pelos juros mais vantajosos quando comparados a outras opções
de crédito pessoal. Pelo lado da oferta, interessa bastante às instituições

BACEN. Evolução regional do crédito consignado. Boletim Regional do Banco Central do Brasil.
2011.
40
Dados corrigidos pelo IGP-M.
39
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financeiras por apresentar menores riscos. Comparando a evolução desses
serviços, nota-se que a evolução do consignado foi duas vezes maior que a
do crédito pessoal como um todo.41 Comparando essas alternativas, apenas
o leasing cresceu mais, porém possui um estoque cerca de três vezes menor.42
No período de março de 2004 a janeiro de 2011, o crescimento nominal das
modalidades foi o seguinte: i) crédito pessoal como um todo: 677,6%; ii) crédito
consignado: 1.440,2%;43 iii) aquisição de bens: 424,7%; iv) leasing: 2.717,7%; v)
cartão de crédito: 453,7%; e vi) cheque especial: 193,6% (tabela I).
Tabela I
Saldo das operações de crédito para pessoa física

Fonte: Bacen

51. Outro item importante a ser mencionado é o fato de que o aumento da
demanda por crédito consignado ocorreu, no referido período, de forma
generalizada nas cinco regiões geográficas do Brasil, apresentando elevações
um pouco maiores nas regiões Sul e Nordeste.44

Além do consignado, o Bacen identifica mais quatro modalidades de crédito pessoal: aquisição
de bens, leasing, cartão de crédito e cheque especial.
42
BACEN. Op. cit., 2011.
43
Crescimento real, corrigido pelo IGP-M, de 760%. As outras modalidades, conjuntamente,
cresceram 199% em termos reais. Ou seja, o crédito consignado apresentou um crescimento real
quase quatro vezes maior.
44
BACEN. Op. cit., 2011.
41

rda – revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 262, p. 359-384, jan./abr. 2013

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE)

| Formação de joint ventures...

52. Quanto aos destinatários, essas operações ainda concentram-se majorita
ria
mente no segmento de servidores públicos (ativos e inativos), assim
como entre aposentados e pensionistas do INSS. Juntos eles representam
85,6%45 do mercado, enquanto os contratos com celetistas somam apenas
14,4%.46 Inicialmente, somente servidores públicos47 foram agraciados com a
modalidade. A oferta de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa
privada48 e de pensionistas do INSS foi liberada apenas com a edição da Me
dida Provisória 130, que posteriormente se transformou na Lei no 10.820 de 17
de setembro de 2003. De todo modo, a menor probabilidade de um servidor
público perder o emprego, em razão das normas de estabilidade, o beneficia,
tornando-o um cliente mais atrativo aos bancos por, a princípio, oferecer
menores riscos.
53. Por fim, ressalta-se, segundo estudo do Bacen, que as perspectivas em
relação ao desempenho do mercado de consignado, no médio e longo prazo,
deverão ser favorecidas pela crescente formalização do mercado de trabalho e
pela expansão da renda.49 Assim, espera-se que sua evolução continue, percen
tualmente, acima do crescimento do estoque de crédito do sistema financeiro.

IV.2.2 Análise da sobreposição horizontal
54. O quadro abaixo apresenta a estrutura do mercado nacional de crédito
consignado, calculando a participação de cada banco a partir do volume de
sua carteira nessa modalidade de crédito.

Dados do Bacen referentes a janeiro de 2011.
BACEN. Op. cit., 2011.
47
Essa forma de concessão de crédito foi autorizada para os servidores públicos federais a partir
da Lei nº 8.112/1990.
48
Caso o trabalhador do setor privado perca o emprego, uma quantia da indenização pela rescisão
de contrato é usada automaticamente para pagar, ao menos em parte, o débito devido.
49
BACEN. Op. cit. 2011.
45
46
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Quadro IV 50
Estrutura do mercado nacional de crédito consignado (dez. 2011)
Instituições Financeiras

Carteira (R$ bilhões)

Participação (%)

Banco do Brasil

42,39

26,50%

BMG

26,64

16,65%

Caixa Econômica Federal

24,60

15,38%

Santander

12,25

7,66%

Bradesco

11,72

7,33%

Itaú Unibanco

8,84

5,53%

Cruzeiro do Sul

7,58

4,74%

Banrisul

5,99

3,74%

50

Bonsucesso

2,80

1,75%

Paraná Banco

1,56

0,97%

Banco Original (ex Matone)

1,53

0,96%

Banco Mercantil

1,42

0,89%

Panamericano

1,43

0,89%

Banco Rural

0,85

0,53%

HSBC

0,84

0,52%

BIC Banco

0,35

0,22%

Banco Gerador

0,11

0,07%

Outros

9,10

5,68%

TOTAL

159,99

100,00%

Fonte: Bacen (com modificações).
55. A participação de mercado conjunta das requerentes somou 22,18%,
situando-se pouco acima do patamar de 20%, normalmente tomado pelo
Cade como suficiente para se passar à análise de probabilidade de exercício
unilateral de poder de mercado. Antes da operação, o BMG possuía a segunda
maior carteira de consignado, enquanto o Itaú Unibanco, a sexta. Após a ope
ração, ambos manterão o segundo posto do BMG, porém se distanciarão da
Caixa Econômica Federal (“CEF”), a terceira colocada. O Banco do Brasil
(“BB”) continuará com a maior carteira, porém com uma diferença menor.

50

Somam-se as carteiras de consignado dos bancos Cifra e BCV, que pertencem ao BMG.
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56. Além da participação de mercado, existem diversos índices que buscam
avaliar a concentração de um mercado. Os mais utilizados pelas autoridades
de defesa da concorrência são o índice de Herfindahl-Hirshman (HHI)51 e a
razão de concentração (Cn). O primeiro é mensurado a partir da soma dos
quadrados das participações das empresas de um dado mercado relevante. Por
sua vez, a razão de concentração é calculada a partir da soma da participação
das “n” maiores firmas do mesmo mercado. No Cade é utilizado o C4, que
busca avaliar a possibilidade de exercício de poder de mercado coordenado
pelas quatro maiores empresas.
57. No presente caso, o HHI antes da operação era de 1.434 pontos, passando
a 1.619 pontos após a mesma. Isso representa um ΔHHI de 184.52 Esse dados
mostram que, seguindo as regras do DoJ, o mercado de crédito consignado
continuou situado em uma zona de concentração moderada. Porém, uma
variação do HHI maior que 100 pontos num mercado como este indica que
ainda é necessária uma investigação mais apurada para afastar preocupações
concorrenciais.

O DoJ considera que:
a) HHI menor que 1.500 indica um mercado não concentrado;
b) HHI entre 1.500 e 2.500 indica concentração moderada;
c) HHI acima de 2.500 indica alta concentração.
Além disso, operações que aumentem o HHI em mais de 100 pontos em mercados moderadamente
concentrados ou altamente concentrados merecem uma investigação mais aprofundada.
Já a Comissão Europeia estabelece que:
a) se HHI (pós-operação) < 1000 - operação aprovada. O mercado já não era concentrado antes e
continuou desconcentrado.
b) se o HHI (pós-operação) estiver entre 1000 e 2000, com ΔHHI < 250, o mercado não gera
preocupações de ordem concorrencial, excetuando algumas condições onde o referido critério
não é aplicável.
c) se o HHI (pós-operação) for > 2000 e com ΔHHI < 150 o mercado não gera preocupações de
ordem concorrencial, excetuando algumas condições onde o referido critério não é aplicável.
As condições em que esse critério não é aplicado são as seguintes:
a) uma concentração que envolva um concorrente potencial que entre no mercado ou um
concorrente recente com uma quota de mercado reduzida;
b) uma ou mais das partes na concentração são inovadores importantes e este fato não está
refletido nas quotas de mercado;
c) existência de participações cruzadas significativas entre os participantes no mercado;
d) uma das empresas na concentração é uma empresa “dissidente”, existindo grandes
probabilidades de perturbar o comportamento coordenado;
e) indícios de existência de coordenação passada ou presente ou de práticas que a facilitam;
f) uma das partes na concentração possui uma quota de mercado anterior à concentração igual
ou superior a 50%.
Informações acima obtidas em: NAKANE, Márcio; ROCHA, Bruno. Concentração, concorrência e
rentabilidade no setor bancário brasileiro: uma visão atualizada. Consultoria Tendências. 2010.
52
Esses números referentes ao HHI estão ligeiramente diferentes dos apresentados pelas reque
rentes no Anexo II, pois elas não incluíram na participação de mercado do BMG os bancos Cifra
e BCV.
51
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58. Por sua vez, seguindo os critérios da Comissão Europeia, a operação deveria
ser aprovada sem a necessidade de continuação da análise. O HHI após a ope
ração encontra-se entre 1.000 e 2.000 pontos, sendo que o ΔHHI é menor que
250. Assim, dada a baixa variação do HHI, não haveria, na perspectiva da auto
ridade europeia, nexo causal entre a operação e a concentração do mercado.
59. Ao calcular a razão de concentração C4, nota-se que esta passou de 66,18%
para 71,71% após a operação. De acordo com o Guia de Análise de Concen
trações Horizontais da Seae/SDE, duas condições objetivas devem ser preen
chidas, cumulativamente, para que haja a possibilidade de exercício de poder
coordenado: i) a soma das participações no mercado relevante detidas pelas
quatro maiores empresas (C4) deve ser igual ou superior a 75%; e ii) a parti
cipação no mercado relevante da nova empresa deve ser igual ou superior a
10%. Observa-se que somente a condição ii) foi alcançada, haja vista que a par
ticipação do BMG já era maior que 10% antes da operação e o C4 final encontrase abaixo dos 75%. Dessa forma, estão afastadas quaisquer preocupações
concorrenciais quanto ao exercício de poder de mercado coordenado.
60. Uma vez que avaliação do HHI gera conclusões divergentes ao utilizar
os critérios do DoJ e da Comissão Europeia e a participação de mercado das
empresas foi superior a 20%, ainda que ligeiramente, continuar-se-á a apre
ciação da operação nas demais etapas de análise.

IV.3 Probabilidade de exercício de poder de mercado
61. Será analisado a seguir o comportamento das instituições financeiras que
ofertaram crédito consignado nos últimos quatro anos. Busca-se concluir se
há ou não um quadro favorável à competição no mercado. Segue abaixo a
evolução do mercado como um todo.
Quadro V
Oferta de consignado no Brasil (2008 a 2011)
Ano

% de Crescimento

Saldo em Carteira do Mercado (R$ Bilhões)

dez/08

-

78,89

dez/09

36,75%

107,88

dez/10

28,14%

138,24

dez/11

15,09%

159,10

Fonte: Requerentes com base em dados do Bacen.
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62. O mercado apresentou entre 2008 e 2011 um crescimento de 101,67%,
ou seja, dobrou de tamanho em apenas quatro anos. O crescimento médio
anual representou cerca de 25%. A partir daí, o ponto a se avaliar é como o
market share das empresas evoluiu nesse período face a um crescimento dessa
magnitude.
Quadro VI
Oferta de consignado no Brasil — por instituição financeira (2008 a 2011)
dez-08

dez-09

dez-10

dez-11

Saldo
(R$
bilhões)

(%)

Saldo
(R$
bilhões)

(%)

Saldo
(R$
bilhões)

(%)

Saldo
(R$
bilhões)

(%)

Banco do Brasil

23,43

29,70%

33,51

31,06%

36,34

26,29%

42,39

26,50%

BMG

10,97

13,90%

16,54

15,33%

21,82

15,78%

26,64

16,65%

Caixa Econômica
Federal

9,43

11,95%

14,00

12,98%

19,00

13,74%

24,60

15,38%

Santander

7,21

9,14%

7,96

7,38%

9,60

6,94%

12,25

7,66%

Bradesco

5,77

7,31%

7,50

6,95%

9,06

6,55%

11,72

7,33%

Itaú Unibanco

3,50

4,44%

5,07

4,69%

6,46

4,67%

8,84

5,53%

Cruzeiro do Sul

2,88

3,65%

4,15

3,85%

6,56

4,74%

7,58

4,74%

Banrisul

2,80

3,55%

4,07

3,78%

5,46

3,95%

5,99

3,74%

Bonsucesso

-

-

-

-

-

-

2,80

1,75%

Paraná Banco

-

-

-

-

-

-

1,56

0,97%

Banco Original (ex
Matone)

-

-

-

-

-

-

1,53

0,96%

Banco Mercantil

-

-

-

-

-

-

1,42

0,89%

1,16

1,48%

1,44

1,33%

2,37

1,71%

1,43

0,89%

Banco Rural

-

-

-

-

0,97

0,70%

0,85

0,53%

HSBC

-

-

-

-

2,20

1,59%

0,84

0,52%

BIC Banco

-

-

-

-

-

-

0,35

0,22%

Banco Gerador

-

-

-

-

0,70

0,51%

0,11

0,07%

Outros

11,74

14,88%

13,65

12,65%

18,34

13,27%

9,10

5,68%

TOTAL

78,89

100,00%

107,88

100,00%

138,24

100%

159,99

100,00%

Panamericano

Fonte: Requerentes com base em dados do Bacen (com adaptações).
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63. O grupo dos cinco maiores bancos nacionais mais o BMG (C6) apresentou
uma média de market share de 76,97%, não apresentando tendência definida
(2008: 76,45%; 2009: 78,4%; 2010: 73,99%; 2011: 79,03%). Já os demais (bancos
de médio e pequeno porte) também não apresentaram tendência definida,
com uma média de participação de 23,15% (2008: 23,55%; 2009: 21,6%; 2010:
26,47%; 2011: 20,97%). O gráfico abaixo mostra essa evolução individualizada.

Gráfico II
Evolução do market share em crédito consignado

Fonte: Elaboração própria com base em dados do quadro VI.

64. Do gráfico e da tabela acima, cinco pontos principais podem ser destacados:
i) o líder de mercado, Banco do Brasil, perdeu uma ligeira participação; ii) o
BMG, que é considerado um banco médio, apresentou um leve, porém cons
tante aumento de seu market share, mantendo o segundo posto; iii) a CEF
aumentou sua participação de mercado em 28,6%, acirrando a competição
com o BMG e aproximando-se mais do BB; iv) agregando os três grandes
bancos privados (Bradesco, Santander e Itaú Unibanco), nota-se que, apesar
de aumentarem em 100% o volume da carteira (de 16,5 para 32,5 bilhões de
reais), a participação de mercado conjunta caiu de 20,9% em 2008 para 20,5%
em 2011 — o que sinalizou uma dificuldade dessas instituições em capturarem
participação de outros agentes nesse mercado; e v) os demais bancos, apesar
de perderem participação quando comparada a 2008, não exibiram uma
tendência de queda definida, já que no ano anterior esses bancos, juntos,
apresentaram um market share maior que o do líder do mercado.
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65. Assim, pode-se concluir, conforme já haviam apontado os cálculos de
participação de mercado e HHI, que o mercado nacional de crédito consignado
não é excessivamente concentrado, sendo a modalidade de crédito pessoal a
que mais oferece oportunidades aos pequenos e médios bancos.53 O fato de
um banco do porte do BMG possuir a segunda maior carteira, além de os de
mais bancos de menor porte apresentarem uma participação conjunta similar
ao líder do mercado, atesta isso.
66. Destaca-se, ainda, que os grandes bancos privados têm tido dificuldade
de crescer acima da média do mercado. Nessa direção, uma parceria entre
uma instituição como o BMG (que possui expertise no mercado, mas menor
capacidade de captar recursos de forma competitiva que um grande banco)
com um grande banco privado (com um nível alto de captação de recursos,
mas menor expertise no mercado de consignado) pode, inclusive, ser prócompetitiva. A operação, em certa medida, fortalece um agente capaz de com
petir com mais propriedade com o BB, líder de mercado, e com a CEF, que
vem ganhando share ano a ano.
67. De todo modo, comparar a evolução percentual do volume em carteira de
crédito consignado dos principais bancos e do mercado como um todo per
mite inferir que todas essas instituições rivais tiveram a possibilidade de se
aproveitar do alto crescimento do mercado de consignado nos últimos anos,
indicando a manutenção dos níveis de concorrência entre si.
68. O gráfico a seguir, em escala logarítmica,54 retrata isso.

A alta participação desses agentes no mercado de consignado pode ser observada no quadro VI.
A escala logarítmica emprega o logaritmo de uma determinada grandeza no lugar da grandeza
propriamente dita. Ele é útil quando os dados se referem a um grande número de valores, como
ocorre no gráfico 3.

53
54
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Gráfico III
Evolução percentual da carteira dos seis maiores bancos

Fonte: Elaboração própria com base em dados do quadro VI.

69. Esse gráfico, por estar em escala logarítmica, permite avaliar a variação
percentual dos volumes (R$ bilhões) do crédito a partir das inclinações das
curvas. As inclinações muito semelhantes das curvas referentes às carteiras
dos bancos quando comparadas à do estoque total de consignado mostram
que todos esses agentes conseguiram se aproveitar do forte crescimento da
modalidade. Isso sinaliza a existência de concorrentes fortes, que estão (em
graus levemente variados) aproveitando as oportunidades abertas.
70. Ao somar isso com o baixo nível de concentração do mercado, a diminuição
da inclinação da curva do Banco do Brasil a partir de 2009, o crescimento acima
do mercado da CEF, a extinção de cláusulas de exclusividade,55 a possibilidade
de portabilidade de crédito e o crescente interesse dos bancos privados nesse
mercado,56 conclui-se que o cenário para o mercado nacional de consignado
tende a ser de manutenção de níveis razoáveis de concorrência.

Foi celebrado, no âmbito do PA 08700.003070/2010-14, Termo de Compromisso de Cessação
(TCC) entre o Cade e o Banco do Brasil, no qual este se compromete a suspender a exclusividade
na concessão de crédito consignado em todos os contratos celebrados com órgãos públicos. Já o
Bacen, por meio da Circular no 3.522/2011, vedou a exclusividade na oferta desse tipo de crédito
para todas as instituições financeiras.
56
O interesse do Bradesco e do Itaú Unibanco em fechar uma parceria com o BMG, de certo modo,
atesta isso.
55
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71. Ante o exposto, pode-se afirmar que a presente operação não acarreta
problemas ao ambiente concorrencial, devendo, no mérito, ser aprovada sem
quaisquer restrições.

V. Cláusula de não concorrência
72. Consta do Contrato de Associação obrigação de não concorrência entre
as requerentes. Seu conteúdo pode ser encontrado nas cláusulas 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, a seguir.
(Acesso restrito).57
(Acesso restrito)
73. Em síntese, tais cláusulas pregam que o Itaú Unibanco e o BMG não
poderão (acesso restrito).
74. Observa-se que as dimensões produto e geográfica estão de acordo com
a definição dos mercados relevantes aqui propostos. O aspecto temporal, por
sua vez, encontra-se (acesso restrito).
75. Assim, a obrigação de não concorrência firmada pelas requerentes está
de acordo com a Súmula no 4 do Cade, que diz que “é lícita a estipulação de
cláusula de não concorrência na vigência de joint venture, desde que guarde
relação direta com seu objeto e que fique restrita aos mercados de atuação”.

VI. Recomendações
76. Aprovação sem restrições.
Estas as conclusões. Encaminhe-se ao sr. superintendente-geral.
Brasília, 16 de outubro de 2012.
BRUNO SÉ BRAGA
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

57

(Acesso restrito).
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KENYS MENEZES MACHADO
Coordenador-Geral de Análise Antitruste 2
De acordo.
EDUARDO FRADE RODRIGUES
Superintendente-Adjunto

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
DESPACHO no 239, de 16 de outubro de 2012.

Ato de Concentração no 08700.006962/2012-39. Requerentes: Itaú Unibanco
S.A. e Banco BMG S.A. Advogados: Barbara Rosenberg, José Carlos da Matta
Berardo e outros. Acolho o Parecer Técnico no 213/2012/SuperintendênciaGeral, de 16 de outubro de 2012 e, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei 9.784/99,
integro as suas razões à presente decisão, inclusive com sua motivação. Decido
pela aprovação, sem restrições, do referido ato de concentração, nos termos
do art. 13, inciso XII, da Lei no 12.529/11. Ao Setor Processual. Publique-se.
CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
Superintendente-Geral
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