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traços comuns no esboço dos perfis 
dos “bancos líderes” 

•  Primeiro, todos bancos, em conjunto com empresas não-
financeiras, fazem parte de grupo econômico forte.  

•  Segundo, atuam em todas atividades bancárias,  
seja de varejo, seja de atacado, entretanto,  
sem perderem o foco em seu nicho de mercado específico.  

•  Terceiro, cresceram através de fusões e aquisições 
bancárias, ganhando assim abrangência nacional,  
apesar de sempre privilegiarem a disputa de negócios na 
região mais dinâmica e no centro financeiro, i.é, em S. Paulo.  

•  Quarto, conseguiram opor barreira tecnológica  
aos seus concorrentes. 

•  Quinto, antes, não tinham escala para almejar  
maior inserção internacional. 
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auto-ajuda 
•  Antes de 1964, não existiam quaisquer restrições legais 

sobre o destino dos empréstimos dos bancos comerciais.  

•  A SUMOC – a autoridade monetária – apenas 
recomendava, como "boa técnica bancária", que  
os bancos não concedessem empréstimos à diretoria.  

•  Entretanto, não havia controle ou fiscalização.  

•  Assim, os banqueiros aplicavam em seus próprios grupos 
econômicos, através de empréstimos aos familiares. 
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principais vantagens da propriedade de 
banco por grupo econômico 

1.  o crédito fácil e imediato ao capital de giro  
das empresas do grupo;  

2.  o privilégio único das empresas do grupo obter 
financiamento de médios e longos prazos;  

3.  o ganho implícito nos juros reais negativos cobrados  
nos créditos concedidos às empresas do próprio grupo;  

4.  os elevados lucros da intermediação bancária,  
que decorriam das enormes diferenças entre  
juros recebidos por empréstimos e  
juros pagos pelos depósitos,  
permitidas principalmente pelas altas taxas de inflação. 



7 

grupos familiares 
•  Os lucros dos banqueiros se dirigiam aos investimentos 

agrários e urbanos em geral, e não apenas ao próprio setor 
bancário.  

 
•  Os lucros declarados na contabilidade oficial dos bancos 

não incluíam tanto os "ilegais" (a "caixa 2" com os juros 
cobrados "por fora"), quanto o dinheiro retirado  
sob forma de custos, ou seja, os ordenados pagos à diretoria,  
que era quase toda formada, na maioria dos bancos privados 
brasileiros, por pessoas das famílias que detinham o controle 
acionário.  

•  Em geral, não eram os próprios bancos que investiam  
seus lucros em empresas de outros setores, mas  
as famílias dos banqueiros, muitas vezes através das 
holdings ou das empresas líderes dos grupos econômicos. 
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diversificação setorial 
•  Todos os grandes bancos brasileiros faziam parte de 

grupos que contavam com dezenas de empresas,  
não só da área financeira, mas também de outros ramos  
de atividade, principalmente, indústria de alimentos, têxtil, 
não-metálicos, mineração, metalurgia, agro-pastoril,  
além dos setores imobiliário, comercial e de serviços,  
como diversões, hotéis, redes de lanchonetes, etc..  

•  Tais empresas não eram propriedades diretas dos bancos, 
mas tinham ou controle acionário detido por famílias dos 
banqueiros ou participações acionárias e relações de 
interesse com os bancos. 
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“encolhimento” e cautela no novo 
cenário de exposição à competição 

•  Nos anos 90, após a abertura do mercado interno à 
competição internacional e a queda súbita dos lucros 
inflacionários, deu-se conta que aquele ciclo da história 
bancária tinha chegado ao fim.  

•  A fórmula do "supermercado financeiro",  
bem sucedida anteriormente, teve de ser revista.  

•  O crescimento desmedido deixou de ser garantia do sucesso, 
podendo inclusive significar exposição ao risco de fracassar.  

•  Daí, alguns dos bancos fora desse núcleo de “líderes” 
avaliaram que seria mais prudente o fortalecimento setorial 
em áreas que tradicionalmente já dominavam  
e não a diversificação. 
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Distribuição do valor adicionado 
do Banco Itaú 
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Segmentação bancária 
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Banco Itaú 
•  No final dos anos 80, o Banco Itaú  

estava sem foco mercadológico e  
chegou até a perder pontos para a concorrência.  

•  Desde então, com a mudança de sua direção, definiu-se 
como banco essencialmente urbano, de varejo, mas  
com forte presença junto às médias e grandes empresas.  

•  Propôs-se a ter forte atuação nas áreas de serviços, 
principalmente em cobrança, e de crédito, com ênfase  
em operações tradicionais como descontos de duplicatas 
e adiantamentos de contratos de câmbio – ACC. 
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estratégia do Banco Itaú 
•  O Banco Itaú concluiu que sua força não estava nas 

inovações financeiras, mas na prestação de serviços  
para os clientes a preços competitivos.  

•  A estratégia do Banco Itaú também foi  
atuar em três mercados:  
1.  o de pessoas físicas,  
2.  o de médias empresas e  
3.  o de grandes corporações.  

•  Cada qual contava com estrutura própria, para atendê-lo. 
•  No varejo, passou a se dar tratamento diferenciado para 

cada cliente pessoa física, dando-lhe acesso a serviços 
bancários em função da reciprocidade dada pelo cliente.  
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perfil do cliente típico do Itaú 
•  Em função do volume de negócios para aplicações 

financeiras alternativas, o foco principal  
acabou se dirigindo para o cliente classe média.  

•  A “cultura da empresa” não permitia obter  
nem o relacionamento pessoal  
que o gerente do Bradesco tinha com o cliente popular,  
nem ter facilidade de alcançar as camadas de altas rendas, 
como faziam o Citibank e o Unibanco.  

•  Assim, o perfil do cliente típico do Itaú  
se delineou configurando o profissional liberal e/ou  
o assalariado de curso superior. 
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“banco eletrônico" 
•  O atendimento pessoal ao cliente dono de pequena empresa 

era também imprescindível, pois  
a própria empresa não dispunha de contabilidade confiável.  

•  Esse foi outro ponto falho para o Itaú aprimorar,  
pois embora mantivesse, tradicionalmente,  
relacionamento pessoal com clientela desse perfil,  
não o tinha na proporção que o Bradesco – nos centros 
urbanos – e o Banco do Brasil – no interior – dispunham.  

•  A automação seguiu como um dos principais apelos do 
Banco Itaú junto ao mercado, mas passando a  
se esforçar para ser reconhecido por algo mais do que 
"Banco Eletrônico", como ele se autodenominava.  

•  A informática, somada à maior eficiência no atendimento 
pessoal à clientela, tornou-se centro estratégico do negócio. 



Concentração bancária 
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estratégia de mercado dos  
maiores bancos nacionais privados 
•  Qualquer banco de varejo, para se tornar eficiente,  

tem que operar em larga escala.  

•  A estrutura montada para atender certo número de clientes 
é a mesma exigida para atender número muito maior.  

•  O varejo bancário, focado em ganho de escala e 
eficiência, implica em aquisição de concorrentes.  

•  A estratégia dos maiores bancos nacionais privados, 
portanto, foi crescer aproveitando oportunidades de 
aquisições de concorrentes em São Paulo  
e de bancos com nichos regionais, inclusive os estaduais, 
ganhando maior escala nacional. 



31 



32 



33 



Base de clientes do Itaú 
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Clientes da Caixa Econômica Federal 
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Clientes do Banco do Brasil 

Soma de Contas Correntes (milhares): 26 (IT) + 26,4 (BR) + 20,8 (CX) + 36,1 (BB) =  
109,3 milhões. 
Base de Clientes (milhares): 74,1 (BR) + 57,8 (IT) + 62,0 (CX) + 56,0 (BB) =  
242,5 milhões! 
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A POF 2008-2009 indica o número de famílias residentes em áreas urbanas e rurais:  
48,8 milhões na área urbana (84,4%) e apenas 9,0 milhões (15,6%) na área rural.  



concentração nos ativos 
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Rede de agências nos Estados por banco 
em julho de 2010 
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Tecnologia bancária 
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estrutura de mercado 
•  A concorrência por clientes depositantes  

não ocorre de acordo com modelos abstratos de 
competição perfeita em torno de preços  
– “menores juros e tarifas” –,  
mas sim em disponibilidade e qualidade  
de produtos e serviços bancários.  

•  Em estrutura de mercado caracterizada por 
oligopólio diferenciado (e concentrado),  
os líderes sempre foram pioneiros na automação 
bancária e no atendimento eletrônico massivo. 
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bancos menores 

•  Os bancos menores, que atuavam no atacado  
e/ou em nicho de mercado, não investiam em 
tecnologias de atendimento para clientes.  

•  A capacitação de seus técnicos especializados e  
a tecnologia voltada para sua área de atuação 
eram mais estratégicas do que  
a disponibilidade de tecnologias para clientes. 
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concentração de equipamentos de 
auto-atendimento 

•  A concentração de equipamentos  
de auto-atendimento ocorreu de maneira quase 
absoluta nos bancos gigantes do varejo.  

•  Percebia-se, nitidamente, a barreira tecnológica 
existente entre:  

1.  a atuação no mercado de atacado –  
caso dos micro, pequenos e médios bancos; e  

2.  a atuação no mercado de varejo –  
casos dos bancos grandes e gigantes.  
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barreira tecnológica 
•  Os gastos anuais dos bancos gigantes 

em hardware, software e serviços representavam 
volume de investimentos acumulado significativo,  
mesmo para bancos de escala internacional,  
considerando que o mercado brasileiro  
não era a prioridade estratégica deles. 

•  Hipótese: a barreira tecnológica seria  
um dos obstáculos impostos à conquista do 
mercado de varejo brasileiro,  
inclusive aos bancos estrangeiros. 
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Internacionalização 
bancária 
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escala necessária para alguma 
investida internacional 

•  Os rankings de ativos revelavam que, no setor bancário,  
a escala necessária para investida internacional  
era muito maior do que a exigida para empresa  
não-financeira.  

•  Assim, era de se esperar ousadia maior dos maiores 
bancos brasileiros apenas quando os espaços de 
crescimento interno no país fossem se esgotando.  

•  Isso estava longe de acontecer no Brasil,  
tanto pelo lado do crescimento da clientela,  
quanto pelo lado do mercado de crédito. 
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operações com moeda nacional 

•  Outro fator limitante era que os bancos 
brasileiros operavam, fundamentalmente, 
com a moeda nacional.  

•  Quando esse seu “poder de comando de 
decisões” era convertido pelo padrão 
monetário hegemônico na economia 
mundial, o dólar, eles não alcançavam 
competitividade internacional. 
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