
 
 

Posfácio 
 

Crise e Concentração Bancária 

  

Este é livro sobre história bancária. Opta por olhar no longo prazo, para 
identificar tendências, e não por focar as oscilações conjunturais. Embora muitas 
mudanças sócio-econômicas e financeiras ocorram em ritmo mais vagaroso do que o 
necessário, para o país alcançar logo nível de civilização similar ao de países mais 
avançados, a tendência atual é no sentido do progresso democrático. Isto é importante, 
em 120 anos de República pouco democrática, inclusive ¼ deles caracterizados por 
interrupções nesse processo. As conquistas populares da democracia brasileira ainda 
estão se iniciando. 

 A versão final deste livro foi entregue ao editor em outubro de 2008. Estava 
ocorrendo, desde o pedido de falência do banco norte-americano Lehman Brothers, em 
meados do mês anterior, caos financeiro na economia mundial. Bolsas em crash, 
cotações do dólar em disparada, outros bancos falindo ou sendo socorridos pelos 
governos da Europa e Estados Unidos.  Os bancos brasileiros também foram atingidos 
pela crise sistêmica.  

Os efeitos da crise se mostram relevantes, na história bancária brasileira. 
Justificam, assim, este adendo, colocado no fim do livro, depois de pronto. 

 As causas da crise, como em todo o fenômeno de dimensão social, são múltiplas. 
Para ordenar as explicações, é comum englobá-las em três dimensões. Os determinantes 
das cotações de ativos, isto é, dos preços das distintas formas de manutenção de riqueza, 
são agrupados em “fundamentos”, “regulação” e “auto-regulação” das forças de 
mercado. 

 Quanto aos fundamentos macroeconômicos da economia hegemônica no mundo, 
a dos Estados Unidos, eles não eram adequados desde o início da década corrente. Ao 
assumir o governo, em 2001, o republicano George W. Bush herdou do democrata Bill 
Clinton (1993-2001) superávit fiscal de US$ 127 bilhões, que transformou em déficit de 
US$ 159 bilhões no ano seguinte. Oito anos depois, ele deixará ao sucessor Barack 
Obama, devido ao ônus fiscal da crise, déficit bastante superior a US$ 454,8 bilhões, 
resultado oficial do ano fiscal de 2008, encerrado em 30 de setembro, o que é recorde 
histórico. 

Esse déficit teve impacto sobre a dívida pública americana. Atualmente, o 
governo deve US$ 10,6 trilhões, enquanto o PIB dos EUA é de US$ 13,8 trilhões, ou 
seja, representa 77% do PIB. Ele sempre conseguiu vender no mercado, inclusive a 
instituições estrangeiras, treasuries, os títulos da dívida pública, ainda hoje 
considerados os papéis mais seguros no mercado global. O problema é que muitos 
países estão diminuindo sua exposição a esses títulos, ou reduzindo o ritmo de suas 
aplicações, com a exceção da China que, em setembro de 2008, ultrapassou o Japão pela 
primeira vez como maior credor externo dos EUA. Desde 2005, ela dobrou o valor em 
treasuries que detém, para US$ 585 bilhões. 
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Os Estados Unidos registravam déficits nas relações comerciais com seus 
principais parceiros, Europa, Japão e China, cada qual abaixo de US$ 50 bilhões, até 
meados da década passada. Os déficits comerciais bilaterais, 10 anos depois, 
ultrapassaram a barreira de US$ 200 bilhões anuais. No total, o déficit no balanço 
comercial norte-americano foi de US$174 bilhões, em 1995, para US$ 782 bilhões, em 
2005. O balanço de transações correntes estava equilibrado em 1991. Em 2007, atingiu 
déficit de quase US$ 900 bilhões, equivalente a 6,5% do PIB. O fluxo de financiamento 
das contas correntes americanas derivava dos superávits externos de quase todo o resto 
do mundo. A dívida externa dos Estados Unidos, em 2004, ultrapassou US$ 2,5 trilhões, 
o que era quase 22% do PIB. 

Na verdade, os economistas de formação norte-americana gostavam muito de 
pregar austeridade e cumprimento do “dever de casa” para economias forâneas, mas não 
seguiram a cartilha “em casa”... Resultado dessa análise dos maus fundamentos: a 
moeda norte-americana foi sendo depreciada, de maneira oscilante, mas com tendência 
nítida de queda de sua cotação frente não só frente ao Euro, à Libra e ao Iene, mas 
também face às moedas do BRIC: Real, Rublo, Rupia e Yuan. O processo de boom e 
crise ocorre, segundo George Soros, quando os preços de mercado encontram maneira 
de influenciar os chamados fundamentos, que, supostamente, estariam refletidos nos 
preços de mercado. 

 Com a depreciação da moeda nacional e a elevação dos preços das commodities, 
encareceram as importações “baratas”, que antes permitiam certo controle da taxa de 
inflação. Em 2001, esta se manteve no patamar anual de 2,6%. Neste mesmo ano, a taxa 
de juros básica do Fed caiu do nível de 6,5%, em janeiro, para 1,75%, em dezembro. 
Mesmo assim a taxa de inflação diminuiu para 1,2% no final de 2003. A partir de então, 
foi retomando, vagarosamente, para o patamar anterior. O banco central norte-
americano, já assustado com a “inflação de ativos” (ou o efeito riqueza derivado da 
“bolha imobiliária”), resolveu elevar a taxa de juros em ritmo muito superior, em 
meados de 2004. Ele a retirou do patamar de 1% aa, fixado no ano anterior, para colocá-
la, dois anos após, no patamar de 5,25%. Resultado: explodiu a “bolha”, pois os preços 
dos imóveis começaram a declinar em 2006. Surpreendido pelas graves conseqüências 
do crash, o Fed recolocou a taxa de juros básica, em 29/10/08, no mesmo patamar de 
maio de 2004: 1% aa. Isso aconteceu mesmo com taxa de inflação tendo atingido 4,9% 
no mês anterior. 

A política de redução dos juros, promovida pelo Fed, depois da explosão da 
“bolha Nasdaq”, no final dos anos 90, conseguiu evitar desastre maior no mercado 
acionário norte-americano e no endividamento das famílias, mas não foi suficiente para 
reanimar a economia. Que rumo tomou o dinheiro que foi resgatado do mercado de 
ações? Seguiu para o mercado imobiliário. 

Vejamos a tentativa canhestra de regulação do mercado. Relaciona-se com a 
formação e a explosão da “bolha imobiliária”. 

Os preços das residências nos Estados Unidos se mantiveram quase que 
estabilizados por 50 anos: de 1945 a 1995. O aumento dos preços de imóveis 
acompanhou, na média, a variação da inflação. Entretanto, os preços variaram muito 
mais de 1995 para 2006, acumulando aumento real de 29,2%. O mercado de imóveis era 
puxado pela excessiva liquidez e pela tendência de queda de juros das hipotecas. No ano 
de 1995, a taxa de juros de hipotecas residenciais era 7,35% aa. No final de 2000, a taxa 
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efetiva de juros para contratos com prazo de 30 anos passou a 6,54% ao ano. No final de 
2005, estava em 5,34%. 

O mercado de imóveis foi substituindo as ações como fonte de liquidez, Antes, 
no período de rápida expansão do mercado acionário, os investidores contraíam 
empréstimos utilizando suas ações como garantia. Depois, passaram a utilizar os 
imóveis. A redução dos juros no mercado imobiliário teve, além disso, outro efeito: 
estimular a renegociação dos contratos hipotecários. As hipotecas passaram a absorver 
apenas 6,2% da renda disponível. Isso gerou sobra de renda que funcionou como 
estímulo ao consumo. 

O consumo das famílias representa 70% do PIB dos EUA, sendo que sua 
expansão depende de duas variáveis básicas: renda e riqueza. Segundo o “balanço” das 
famílias e organizações sem fins lucrativos, com os principais ativos e passivos, elas 
tinham cerca de US$ 20,2 trilhões em imóveis, ou seja, 28% de sua riqueza, no final de 
2007.  Outros 23,3% da riqueza (R$ 16,8 tri) eram ações de empresas detidas, direta ou 
indiretamente, por meio de fundos de investimento ou fundos de pensão. O principal 
passivo das famílias era o crédito imobiliário, cerca de US$ 10,5 trilhões, representando 
quase 3/4 do passivo total das famílias. 

A dívida total da população norte-americana atingia US$ 12 trilhões, em março 
2006, valor próximo ao do PIB. Cerca de US$ 10 trilhões (83%) correspondia a dívidas 
hipotecárias. Os US$ 2 trilhões restantes envolviam todo tipo de dívida: de crédito ao 
consumidor a cartão de crédito. 

A riqueza líquida das famílias (ativos menos passivos) era, no final de 2007, 
US$ 57,7 trilhões ou 5,6 vezes a renda anual. As famílias consumiam 96% de sua renda 
disponível. 

O crash é detonado pela queda dos preços dos imóveis e também redução do 
valor de outros ativos como ações, em especial, mas também alguns ativos de crédito. 
Como sugere George Soros, “o momento da verdade é quando a divergência entre a 
crença e a realidade se torna tão grande que o viés dos participantes passa a ser 
reconhecido como tal”. A tendência de alta pode ser sustentada por inércia do mercado 
(“comprado”), mas quando deixa de ser auto-sustentada pela crença em bons 
fundamentos, começa seu questionamento inflexão. A tendência oposta, isto é, de baixa, 
gera então viés na direção oposta (“vendido”), causando aceleração catastrófica que 
pode ser qualificada como crash. 

Como os mercados têm muito participantes, cujas opiniões divergem, muitas das 
tendências individuais se excluem, mutuamente, restando apenas a “tendência 
predominante”. Soros postula que a “tendência subjacente” influi no movimento dos 
preços dos ativos, expressando mudanças nos julgamentos dos investidores a respeito 
dos “fundamentos”. A tendência nesses preços pode ser encarada como mistura entre a 
“tendência subjacente” e a “tendência predominante”. Em processo reflexivo, ambas as 
tendências são influenciadas pelos preços. 

Os preços de imóveis atingiram o pico em julho de 2006. Antes, como os preços 
não paravam de subir, o negócio era muito pouco arriscado para os bancos, que tinham 
imóvel em forte valorização como garantia. Caso o comprador ficasse inadimplente, 
mesmo assim o refinanciavam. Em busca de ganho de escala, os credores aprovavam 
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até os clientes de altíssimo risco (subprime), com renda, documentação e garantias 
insuficientes. No final de 2006, estimava-se a participação deste tipo de financiamento 
em cerca de ¼ do mercado. 

Há caso real de cliente que tomou empréstimos, em 2004, para comprar imóvel, 
cujo valor era de US$ 400 mil. No pico do boom imobiliário norte-americano, há pouco 
mais de dois anos, o preço chegou a US$ 620 mil. Em 2008, vale aproximadamente o 
mesmo que quatro anos antes, mas com prestações muito maiores em relação à renda do 
comprador, devido ao tipo de contrato com prestações crescentes e ao devedor estar 
desempregado. 

Segundo a estatística oficial, o preço médio de casa usada caiu 9% em setembro 
de 2008, para US$ 191,6 mil, ante o mesmo mês de 2007. O preço médio ficou 17% 
abaixo do recorde de US$ 230,2 mil, ocorrido em julho de 2006. 

Qual é a reação dos consumidores à perda de riqueza, menor expansão da renda 
e menor disponibilidade de crédito? Inapelavelmente, busca recomposição patrimonial. 
A conseqüência é a baixa da taxa de expansão do consumo das famílias, que se 
mantinha crescente desde 1991. Conjugando-se com a contração do investimento 
residencial, ocorrendo desde 2006, esses dois componentes da demanda representam 
75% do PIB. São os principais fatores determinantes da recessão norte-americana. Pior, 
estima-se o efeito das altas e das baixas nos valores imobiliários sobre os gastos do 
consumidor em o triplo do que o de qualquer aumento ou recuo do patrimônio 
financeiro. As pessoas tendem a considerar as mudanças no patrimônio imobiliário 
como menos voláteis e, portanto, mais permanentes. 

Segundo interpretação dos “críticos do neoliberalismo”, como George Cooper, a 
origem da crise financeira atual está nos Bancos Centrais. Enquanto se empenhavam 
apenas no controle da inflação de preços ao consumidor, eles preferiram ignorar os 
perigos da inflação de ativos financeiros, defendendo a tese da auto-regulação, segundo 
a qual “os mercados livres são capazes de se regular”. Essa idéia liberal, que remonta a 
Adam Smith, parte da hipótese de que “todos os sistemas são naturalmente auto-
estabilizadores”. A teoria da “mão invisível” explicaria o equilíbrio dos mercados de 
bens e serviços, mas acabou sendo aplicada aos mercados financeiros. Entretanto, estes 
são inerentemente instáveis.  

De acordo com a visão heterodoxa, boom e crash são inerentes ao sistema 
financeiro, devido à tendência de haver excesso de crédito, caso não ocorra regulação. É 
função dos Bancos Centrais intervir e administrar o processo de criação de crédito, para 
evitar que essas bolhas inflem. A origem da crise atual está, portanto, na decisão de eles 
manterem o foco só na inflação dos preços ao consumidor, ignorando a inflação dos 
preços de ativos financeiros. 

Outra hipótese sobre a causa da crise de crédito atual, levantada por Robert J. 
Samuelson, responsabiliza as mudanças institucionais ocorridas em Wall Street depois 
de 1980. Em seu modelo atual de negócios, as empresas financeiras foram além do seu 
papel tradicional de consultoras e intermediárias. As remunerações pessoais foram 
infladas por bônus anuais por desempenho. Os bancos de investimento passaram a 
depender, em grande medida, de dinheiro emprestado, a chamada “alavancagem”. 
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No passado, bancos de investimentos apenas cobravam taxas para prestação de 
serviços a seus clientes. Negociavam ações e títulos para investidores institucionais. 
Levantavam capitais por meio de subscrição. Assessoravam fusões, aquisições e cisões. 
Após 1999, quando foi derrubado o Glass-Steagall Act de 1933, passaram a fazer 
investimentos em causa própria, usando capital de seus sócios ou acionistas para 
alavancar empréstimos e apostar em “transações proprietárias”.  

Apesar de salários-base generosos, os bônus por desempenho predominavam na 
remuneração dos executivos, incentivando a especulação lucrativa e diminuindo a 
aversão ao risco. Diretores com 15 anos de experiência chegavam a receber bônus de 5 
a 10 vezes o valor do seu salário anual, entre US$ 200 mil e US$ 300 mil. 

Quanto à alavancagem, como exemplo, suponha que o banco de investimento 
compre ação por US$ 100: se ela passar a valer US$ 110, ele lucrou 10%. Suponha que 
ele tenha tomado emprestado US$ 90 dos US$ 100 que usou para a compra da ação: se 
a ação se valorizar e passar a custar US$ 101 (mais o equivalente ao custo dos juros), 
ele terá lucrado 10% sobre o investimento de US$ 10 que fez. Se a cotação subir para 
US$ 110 (mais o equivalente ao custo dos juros), ele terá duplicado o capital! 

Definido o esquema, traders e gestores tinham incentivos extraordinários para 
fazer o que fosse preciso para aumentar os lucros em curto prazo. Hipotecas duvidosas 
eram vinculadas a títulos, depois negociados em mercados secundários. Aumentaram os 
coeficientes de alavancagem dos bancos de investimento em mais de 60 de empréstimos 
para 1 de patrimônio contra 10 para 1 dos bancos comerciais. A relação média 
ativo/capital dos bancos, nos Estados Unidos, era 18,3, na Europa, 23,2, no Japão, 27,7. 
A relação média crédito/patrimônio líquido, respectivamente, era 8,4; 8,3; 15,1. Para 
comparação com os bancos brasileiros: este é um dos menos alavancados em crédito (5 
vezes) e também no ativo total (13,1) inclusive entre os bancos dos países emergentes. 

Mas os bancos brasileiros não conseguiram se isentar desse choque exógeno. Por 
que? Foi devido à contaminação mundial pela “febre especulativa”. Para conseguir 
realização de lucro antecipada e ganho de liquidez para concessão de novo crédito e 
maior rotação de capital, as instituições financeiras norte-americanas vendiam seus 
créditos imobiliários, no mercado secundário, empacotados sob forma de títulos, ou 
seja, faziam securitização. Pagavam aos investidores juros compatíveis com os 
cobrados dos mutuários de alto risco. Era apenas aparente a redução dos riscos 
microeconômicos de crédito, mercado e liquidez, devido à transferência do ativo para 
outros investidores. Esses títulos financeiros (certificados de recebíveis imobiliários) se 
espalharam pelo mercado mundial. Também serviram de base para operações 
derivativas no mercado futuro. Quando a taxa de juros subiu, os imóveis se 
desvalorizaram e a onda de inadimplência generalizou-se em crise sistêmica. 

Supunha-se que, com a diversificação de carteiras entre diferentes ativos 
financeiros e/ou mercados de países diferentes, podiam-se reduzir os riscos do ciclo dos 
negócios. Aumentaria também a rentabilidade média da carteira. A teoria baseava-se na 
hipótese de que os diferentes mercados e ativos financeiros não tinham excessiva 
correlação. Porém, isto não se verifica em situações de ocorrência de “efeito contágio 
(ou dominó)”. A utilização de derivativos, em períodos de normalidade, serve para 
reduzir a exposição ao risco, mas pode aumentar a vulnerabilidade ao risco das posições 
assumidas, em situação de crise. Quando há a “evasão rumo à qualidade” (títulos do 
Tesouro norte-americano) e/ou a “evasão rumo à liquidez” (moeda hegemônica), não 
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tem escapatória. Os investidores tentam logo realizar os lucros possíveis nas vendas de 
ações, antecipando a queda nas bolsas de valores, inclusive nos países emergentes, para 
repatriar capital a aqueles “portos mais seguros”. Depois, grassa o pânico. Estima-se o 
desaparecimento de US$ 29 trilhões nos valores de mercado das empresas cotadas nas 
bolsas de valores mundiais, em 12 meses, até outubro de 2008. 

O equivalente à metade do Produto Interno Bruto brasileiro em valores de 
mercado das empresas com ações cotadas na BM&FBovespa foi perdido em menos de 
cinco meses. As companhias brasileiras com ações negociadas em bolsa desvalorizaram, 
conjuntamente, quase R$ 1,3 trilhão, entre maio e outubro de 2008. O “pico” da bolsa 
ocorreu no mês de maio, quando a euforia ainda reinava no país que acabara de receber 
o “grau de investimento” das agências de classificação de risco. Naquela época, o valor 
de mercado das empresas chegou a R$ 2,57 trilhões, equivalente a 98% do PIB, marco 
histórico para país em que o mercado de capitais só ganhou relevância nos quatro anos 
anteriores. No cenário de crise mundial, a relação já havia caído para 47,3%, com valor 
de mercado de R$ 1,28 trilhão. Nos Estados Unidos, esse indicador esteve acima 100% 
por muitos anos, até ser derrubado para 75% no final de outubro. 

As crises financeiras não são acontecimentos que seguem distribuição normal, 
em forma de “sino”, pressuposta nos modelos probabilísticos de riscos. Cada qual tende 
a ser diferente das referências passadas. Como logo desaparece a liquidez, não se pode 
mais liquidar as posições tomadas. 

Além dos prejuízos com a inadimplência dos mutuários, os bancos 
internacionais tiveram fortes perdas com títulos financeiros. Especialmente, os bancos 
de investimento se viram à beira da falência e necessitaram ser “federalizados”, nos 
Estados Unidos, ou “nacionalizados”, na Europa. Instalou-se a crise de desconfiança e o 
mercado interbancário ficou extremamente seletivo com medo de calotes. Com a 
explosão da “bolha de commodities” (petróleo, metálicos, alimentos, etc.) e sem crédito, 
as empresas não-financeiras cortaram projetos de investimentos, levando à recessão e 
desemprego. 

 No Brasil, a crise financeira abalou, seriamente, a competitividade dos bancos 
pequenos e médios. Desde o efeito demonstração da “crise do Banco Santos”, no final 
de 2004, o receio de se alastrar a bancarrota para bancos de porte semelhante justificou 
a fuga dos investidores em relação a seus depósitos a prazo. Com isso, restaram como 
alternativas principais para obter recursos: vender a carteira de créditos, principalmente 
de consignados, para antecipar liquidez; colocar no mercado de capitais Fundos de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), formados com os recebíveis disponíveis; 
ou captar recursos no exterior. Em 2007, vários recorreram também à abertura do 
capital na Bolsa.  

Eles exploravam o crédito em nichos como o empréstimo consignado e o 
financiamento ao consumo na porta das redes varejistas. Com dificuldade para captar 
dinheiro, tanto no mercado de depósitos a prazo, quanto no interbancário, com taxas 
factíveis, esses bancos tiveram suas margens de lucro esmagadas. Praticamente, 
paralisaram a concessão de novos empréstimos quando explodiu a crise internacional. 
Essa paralisia atingiu inclusive as grandes instituições e o financiamento a empresas de 
primeira linha. 
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Com o fechamento do mercado internacional, sem liquidez, essas instituições 
buscaram vender suas carteiras de empréstimos a bancos maiores, aumentando a 
concentração do crédito no país. Os bancos grandes puderam comprar essas carteiras 
com o dinheiro que recolhiam no compulsório. O Banco Central do Brasil, finalmente, 
promoveu mudanças nas regras dos depósitos compulsórios, injetando R$ 91 bilhões no 
mercado, em dois meses. No final de setembro, esse recolhimento somava R$ 272 
bilhões.  

A liberação dos depósitos compulsórios criou a expectativa de que os bancos 
poderiam ter mais dinheiro em caixa para emprestar, evitando que a economia sofresse 
desaceleração. Mas as estatísticas mostravam que, ao mesmo tempo em que injetava 
recursos dos compulsórios no sistema financeiro, o Banco Central retirava dinheiro dos 
bancos por meio de operações de mercado aberto para impedir a expansão do volume de 
moeda em circulação na economia. Ele tentava manter a base monetária sob controle, 
evitando que a taxa de juros caísse abaixo da meta definida pelo Comitê de Política 
Monetária, dentro do regime de meta inflacionária. Quanto mais dinheiro em circulação, 
menores seriam os juros.  

As medidas tomadas pelo Banco Central do Brasil fizeram com que, de 101 
bancos comerciais, os 91 menores deixassem de recolher compulsórios sobre depósitos 
a prazo. Na verdade, com a liberação dos compulsórios, seu propósito era apenas 
canalizar recursos para bancos pequenos e médios com eventuais problemas de caixa. 
Nas crises de liquidez bancária, os depositantes e investidores transferiram dinheiro das 
instituições menores para as maiores. Os grandes bancos ficaram com caixa, enquanto 
os pequenos ficaram com problemas para atender aos pedidos de resgate e expandir as 
carteiras de crédito.  

No primeiro momento crítico do crédito, grandes bancos preferiram deixar 
recursos no próprio caixa, em fenômeno conhecido como “empoçamento de liquidez”. 
A situação dos bancos pequenos e médios não ficou mais grave porque a maioria estava 
capitalizada desde a abertura de capital. Não enfrentavam problemas de inadimplência, 
ou seja, de insolvência do devedor que não podia pagar o que devia. Mas com 
desemprego do devedor pessoa física ou com o passivo tornando-se superior aos ativos 
da pessoa jurídica, surge esse risco de mercado.  

Conforme o Valor (27/10/08), o problema que potencializou esse aperto de 
liquidez foi a disseminação do Certificado de Depósito Bancário (CDB) com liquidez 
diária. Sua disseminação ocorreu com o acirramento da competição dos bancos pela 
captação de recursos, devido à penalização das operações de interbancário que 
lastreavam as debêntures colocadas no mercado de capitais pelas sociedades de 
arrendamento mercantil, responsáveis pelos leasings com opções de compra de veículos. 
Bancos do próprio grupo financeiro financiavam as debêntures, em suas carteiras de 
títulos, com operações compromissadas. Configurou situação de concentração de risco. 
A dificuldade de captação piorou muito com a crise internacional, que cortou o fluxo de 
recursos externos para o país.  

A taxa dos CDB dos grandes bancos para aplicações de volume elevado passou 
de no máximo 98% do juro do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para o pico 
de CDI mais 6% a 7%, no qual se encontrava no final de outubro de 2008. Em 
conseqüência, a taxa paga pelos bancos médios passou a CDI mais 10%. Na competição 
pelo dinheiro, alguns bancos passaram a oferecer CDB de até dois anos, mas com 
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liquidez diária após 60 a 90 dias. O novo produto conquistou o mercado, funcionando 
como espécie de “conta remunerada”, que ganhou espaço quando a inflação era elevada.  

Os fundos mútuos, grandes investidores em CDB, passaram também a exigir 
liquidez diária para enfrentar os resgates ou então optavam por títulos públicos para 
minimizar os problemas de “marcação a mercado”. A elevação das taxas de juros 
obrigava os gestores de ativos a registrar, temporariamente, a redução no valor das 
cotas. Por isso, os gestores preferiram substituir os CDBs por operações com obrigação 
de recompra, por um dia, lastreadas em títulos do governo federal, sempre 
contabilizados pelo valor ao par. A situação só piorou depois de agosto. 

Por isso, desde o fim de setembro de 2008, o governo foi tomando várias 
medidas para melhorar a liquidez no mercado doméstico, com a liberação de depósitos 
compulsórios e estímulos à compra de carteiras de crédito dos bancos pequenos pelos 
grandes. Os grandes bancos alegavam que a compra de carteira de crédito é processo 
demorado. Só a avaliação da carteira leva duas semanas e o processo de transferência 
em si mais duas. Alguns bancos estavam mais preocupados em reforçar a própria 
liquidez, diante dos problemas de clientes com derivativos cambiais. 

A edição da Medida Provisória 443, que autorizava o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal a adquirirem bancos privados, colocou em pauta, oficialmente, a 
expectativa de que a crise financeira iria acelerar a consolidação bancária. As ações dos 
bancos estavam muito baratas, era ocasião para se aproveitar as oportunidades. De fato, 
se os grandes do mercado como Bradesco e Itaú estavam com suas ações sendo 
negociadas por pouco mais de uma vez e meia o valor patrimonial, e o Unibanco a 
pouco mais do valor patrimonial, os bancos menores estavam sendo vistos como 
autêntica pechincha. Alguns bancos médios que abriram o capital no ano anterior 
estavam sendo cotados em bolsa de valores por metade do valor patrimonial. Eles 
podiam ser alvos de consolidação, principalmente em caso de maior escassez de 
funding, oriunda da aversão ao risco. 

Sintomaticamente, o Unibanco resolveu antecipar em mais de dez dias a 
divulgação de seu balanço, para anunciar aumento de lucro no terceiro trimestre. O 
banco também dobrou seu programa de recompra de ações. Pela legislação, o banco não 
podia recomprar ações e nem falar com analistas, investidores e imprensa nos 15 dias 
que antecediam a publicação do balanço. Era o chamado “período de silêncio”. Como o 
banco estava impedido de se pronunciar e esclarecer essas posições e suas ações 
estavam em queda, a solução foi antecipar a divulgação do balanço, que seria no dia 6 
de novembro. 

As ações do Unibanco vinham caindo mais que as do Itaú e do Bradesco. Na 
penúltima semana de outubro, por exemplo, os papéis acumularam perdas de 22%, 
melhor que o Itaú, que caiu 24%. O papel do Bradesco cedeu 16% no mesmo período. 
A formação de preço da ação do Unibanco se dava, principalmente, a partir do exterior. 
O banco tinha American Depositary Receipt (ADR), recibos de ações negociados na 
Bolsa de Valores de Nova York, cujo volume representava 70% da liquidez total das 
ações do Unibanco. Isso, segundo o Valor (27/10/08), em boa parte, explicava as quedas 
acumuladas no ano em 62%. 

Em setembro, por conta da alta volatilidade do mercado, o Unibanco teve perdas 
com operações da tesouraria. Ele teve também de esclarecer ao mercado sua 
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participação nas operações de derivativos atrelados ao dólar. Segundo fonte oficial, ele 
fez essas operações com 33 empresas, todas exportadoras e de grande porte. Se todas 
essas operações fossem liquidadas, no final do mês de outubro, o banco teria cerca de 
R$ 1 bilhão a receber. O banco não corria risco cambial com essas operações, porque se 
protegeu na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Estava exposto apenas ao risco 
de crédito, ou seja, de a empresa não pagar a dívida. Porém, esse total representava 
exposição de crédito de menos de 0,5% dos ativos. Com a piora do mercado e a 
escalada do dólar, o valor a ser pago pelo tomador, se as operações fossem liquidadas 
naquele momento, deu alta brusca. Em 30 de setembro, o montante era de R$ 336 
milhões, abaixo daquele R$ 1 bilhão. O banco ainda não tinha sido procurado pelas 
empresas para renegociar essas dívidas, mas o mercado fervilhava em boatos... 

O Unibanco fez proposta de compra da participação da AIG na seguradora 
Unibanco AIG ao assoberbado governo americano. O negócio foi fechado por US$ 820 
milhões no final de novembro. Com o agravamento da crise, a AIG teve que ser 
socorrida às pressas em setembro pelo governo dos Estados Unidos e foi estatizada. 
Com isso, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) virou o dono da 
seguradora. Curiosamente, no Brasil, passou a ser o sócio do Unibanco na joint venture 
Unibanco AIG, criada há dez anos. 

A oportunidade de associação foi aproveitada por grandes bancos de origem 
nacional. Os bancos Itaú e Unibanco anunciaram, no dia 3 de novembro de 2008, a 
fusão das duas instituições, formando o maior conglomerado financeiro privado do 
hemisfério sul e um dos 20 maiores bancos do mundo. Os controladores da Itaúsa e 
Unibanco constituirão holding em modelo de governança compartilhada. A presidência 
do Conselho de Administração ficará a cargo de Pedro Moreira Salles (do Unibanco), e 
o presidente-executivo será Roberto Egydio Setubal (do Itaú). O nome oficial do novo 
banco será Itaú Unibanco Holding S.A., mas não foi divulgado o nome fantasia, pelo 
qual será conhecido pelos clientes. O patrimônio líquido estimado foi de R$ 51,7 
bilhões. A operação ainda precisaria ser aprovada pelos acionistas dos dois bancos e 
pelo Banco Central. 

Com base em dados referindo-se à situação em 31 de outubro de 2008, 
levantamento da consultoria Economática apontava que a instituição financeira 
resultante da fusão entre os bancos Itaú e Unibanco seria o 9º maior das Américas em 
ativos, com US$ 324,0 bilhões, deixando-o menor apenas que Citigroup, JP Morgan, 
Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Wachovia, Wells Fargo e Bear 
Stearns. O líder da região em ativos ainda era o norte-americano Citigroup, com US$ 
2,1 trilhões. Alguns desses bancos seriam engolidos pela crise. Estaria à frente do Banco 
do Brasil, com US$ 261,6 bilhões, e do Bradesco, com US$ 220,8 bilhões. Entre os 
bancos com capital aberto, isto é, com ações negociadas em Bolsa, o Itaú-Unibanco 
seria o 6º maior do continente em valor de mercado, com US$ 41,3 bilhões, à frente do 
Bradesco, em 9º lugar com US$ 34,2 bilhões, Santander Brasil com US$ 20,0 bilhões 
em 14º, e o Banco do Brasil em 16°, com US$ 17,8 bilhões. Em valor de mercado, o 
maior das Américas era o JP Morgan, com US$ 141,8 bilhões. Depois, apareciam 
apenas Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, e US Bancorp. 

Algumas informações oficiais sobre o ponto de partida da nova instituição foram 
divulgadas na ocasião da fusão. Contará com aproximadamente 4.800 agências e PABs 
(postos de atendimento), representando 18% da rede bancária, e atendendo 14,5 milhões 
de clientes de conta corrente, ou 18% do mercado. Em volume de crédito representará 
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19% do sistema brasileiro; em total de depósitos, fundos e carteiras administradas 
atingirá 21%. No mercado de seguros, nasce com participação de 17%; e market-share 
de 24% em previdência. As operações Corporate somam mais de R$ 65 bilhões, com 
atendimento a mais de dois mil grupos econômicos no Brasil. O negócio de Private 
Bank será o maior da América Latina, com aproximadamente R$ 90 bilhões de ativos 
sob gestão. As operações de Cartões de Crédito passam a contemplar as empresas 
Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard. O total de ativos combinado é de mais de R$ 
575 bilhões, o maior do Hemisfério Sul. 

O crescimento do Santander no Brasil teve influência importante para a 
retomada das negociações que resultaram na fusão entre Itaú e Unibanco. A informação 
foi dada pelo presidente do Unibanco, Pedro Moreira Salles, que revelou ainda que as 
conversas entre as duas instituições tiveram o primeiro capitulo há dez anos, sem 
sucesso naquela ocasião. No entanto, com a aquisição do Banco Real pelo Santander e o 
crescimento do banco espanhol, a possibilidade de fusão voltou a ser considerada, pois 
teria de se enfrentar novo tipo de concorrente, com escala não só local, mas global, o 
que ainda não existia no país. Elas começaram a nova rodada de conversas, em agosto 
de 2007, como conseqüência direta da cogitação desse negócio entre o Santander e o 
Real. Ele revelou ainda ter mantido conversas privadas com o presidente do Itaú, 
Roberto Setúbal, durante quase todo o período de 15 meses que antecederam o anúncio 
da transação. 

Por sua vez, Setúbal admitiu que o agravamento da crise financeira internacional 
também teve certa influência sobre a decisão. A crise talvez tenha criado a oportunidade 
de amadurecer a negociação. Entenderam que tinham que ficar mais fortes. A crise 
possibilitou que o negócio fosse fechado mais rapidamente. Em situações normais, 
poderia haver alguma rejeição por parte dos acionistas, mas, em momento de crise, 
qualquer medida para fortalecimento dos bancos ganha apoio considerável dos 
acionistas. As ações dos dois bancos sofreram muito nas recentes turbulências 
financeiras. A ação do Unibanco tinha perdido 62% no ano e 29% no mês anterior. A 
ação do Itaú tinha retraído 34,2% no ano e desvalorizado 26,9% em setembro. 

A fusão entre o Itaú e o Unibanco dá continuidade ao processo de concentração 
bancária no Brasil, acelerado após os problemas financeiros no mercado internacional. 

A associação com o sexto maior banco privado nacional deixa o Itaú isolado na posição 
de maior banco nacional, ganhando escala para partir rumo ao mercado internacional. 
Com forte presença internacional, e já cobrindo com suas operações de banco comercial 
todos os países do MERCOSUL, a instituição aumenta a escala necessária para 
aumentar a presença do Brasil no cenário mundial. A fusão é forma de os bancos 
brasileiros ampliarem a inserção no exterior. 

Estimula também a concorrência. Seis meses após o anúncio oficial do início das 
negociações, o Banco do Brasil concluiu, em 20 de novembro de 2008, a compra do 
controle do banco estatal paulista Nossa Caixa por R$ 5,4 bilhões. O pagamento será em 
18 parcelas de R$ 299,3 milhões, corrigidas pela taxa básica Selic, a partir de março de 
2009. O negócio marca mais um lance na disputa pela liderança do sistema financeiro 
nacional, que se acirrou, no final do ano anterior, com a compra do Banco Real pelo 
Santander e, três semanas antes, com a fusão entre Itaú e Unibanco. Para fechar o 
negócio, o governo federal “petista” e o estadual “tucano” passaram por cima de 
possíveis rivalidades políticas e se juntaram contra os interesses dos maiores bancos 
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privados, que foram a público pedir leilão de privatização, como acontecia nos anos 
1990. 

Com a aquisição da Nossa Caixa, o Banco do Brasil alcança a liderança em 
número de agências no Estado de São Paulo, a mais importante praça bancária do país, 
onde, até 2007, ocupava modesto quarto lugar. Os dois bancos somarão 1.324 agências, 
ou seja, posição superior à dos 1.240 postos de atendimento de Itaú e Unibanco, e de 
1.204 de Santander e Real. O Bradesco, com 1.168 agências, ocupava a liderança no 
Estado, antes da fusão Santander/Real. Cai para o quarto lugar. Sem a Nossa Caixa, o 
Banco do Brasil estaria em posição desvantajosa para competir no varejo bancário, após 
as uniões de Santander e Real e Itaú e Unibanco. 

Com a Nossa Caixa, o BB soma R$ 512 bilhões em ativos, mas ainda não 
consegue recuperar a liderança perdida para Itaú-Unibanco, que juntos somam R$ 575 
bilhões em ativos. Em depósitos, porém, o BB segue na liderança com R$ 158,6 
bilhões, sendo R$ 48,6 bilhões provenientes de contenciosos judiciais, dos quais R$ 
15,8 bilhões vindos da Nossa Caixa, captação considerada barata. Além de não ter 
direito a receber os depósitos judiciais, Itaú-Unibanco somam apenas R$ 60,5 bilhões 
em depósitos. A soma das carteiras de crédito de BB-Nossa Caixa, com R$ 213,7 
bilhões, ainda é inferior da soma do Itaú-Unibanco, com R$ 225,3 bilhões.  

No total, o BB deverá desembolsar R$ 7,6 bilhões com a oferta integral aos 
acionistas minoritários do prêmio de controle de 37,7% sobre o valor das ações da 
Nossa Caixa. As ações subiram 125% com a expectativa do negócio, um dos poucos na 
história do mercado acionário que respeitou o direito integral dos minoritários de 
receber o prêmio dado ao controlador. O valor foi considerado elevado por analistas 
porque os últimos negócios envolvendo bancos saíram em cerca de duas vezes o valor 
patrimonial, contra 2,37 do anunciado. Para justificar o alto valor a ser pago, o BB 
espera ganhar em sinergias entre R$ 2 bilhões e R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos. 
O banco deverá ainda ativar beneficio fiscal de R$ 1,8 bilhão, relativo ao ágio pago pela 
aquisição. No país, o ágio conta com isenção fiscal. O valor do benefício fiscal 
decorrente da operação ficou bem menor do que será ativado pelo Itaú na fusão com o 
Unibanco, estimado em R$ 7,9 bilhões. 

A Nossa Caixa foi o terceiro banco comprado pelo Banco do Brasil desde que 
deu início à sua política de incorporações de instituições públicas. O primeiro foi o 
BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), cuja compra foi fechada, em setembro de 
2008, por R$ 685 milhões. O segundo foi o BEP (Banco do Estado do Piauí), comprado 
por R$ 82 milhões na semana anterior. Nos dois casos, os bancos já haviam sido 
transferidos para a União na renegociação das dívidas dos Estados com o Tesouro, no 
governo FHC (1995-2002). O interesse do governo em permitir que o BB pudesse 
incorporar esse tipo de instituição só cresceu depois que o banco federal passou a perder 
espaço para seus concorrentes privados, que vinham acelerando suas aquisições. O 
Banco do Brasil negociava ainda a compra de outras instituições regionais, o Banco do 
Espírito Santo e o BRB (Banco Regional de Brasília), além do banco privado do grupo 
Votorantim, com prejuízo em operações com derivativos cambiais e negociação 
abortada para a associação com a Aracruz Celulose (Grupo Safra), mas principal 
instituição privada no financiamento de veículos. 

Com a compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, os cinco maiores grupos 
empresariais do setor financeiro passaram a responder por 86% das 18,7 mil agências 
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bancárias em funcionamento no Brasil. Isso significa que quase 9 em cada 10 agências 
serão mantidas por BB-Nossa Caixa, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú-
Unibanco ou Santander-Real. Se não fossem os últimos negócios de fusões, associações 
e aquisições, envolvendo BB, Nossa Caixa, Unibanco, Itaú, Santander e ABN, essa 
proporção estaria em 70%. Os números do primeiro semestre de 2008 também mostram 
que os cinco maiores bancos do país responderam por 79% da arrecadação de tarifas 
bancárias ocorrida no período. Esse valor é proporcional à concentração observada nos 
depósitos bancários, já que 79% dos saldos mantidos em aplicações como contas 
correntes, poupança e CDBs estão nessas mesmas cinco instituições. 

No exterior, a crise também elevou a concentração bancária. As grandes 
aquisições ficaram concentradas nos EUA, onde há mais de 8.000 instituições, mas 
também ocorreram na Europa, como na compra de parte do belga-holandês Fortis pelo 
francês BNP Paribas. O JPMorgan Chase foi um dos que mais aproveitaram a crise para 
crescer, adquirindo, em setembro, o Washington Mutual, que era o sexto, e antes, em 
março, o Bear Stearns. O rival Bank of America comprou, em setembro, o Merrill 
Lynch. Dois meses antes, havia adquirido o Countrywide Financial. O Wells Fargo, o 
quinto maior, adquiriu no mês passado o Wachovia, que era o quarto em número de 
ativos. 

Na morfologia das crises, depois do colapso dos preços dos ativos, diminuindo a 
margem de garantia em termos reais, é cortado, bruscamente, o crédito. Entra-se na fase 
de “queima do capital excedente”. Ocorre, então, processo de fusões e aquisições dos 
ativos existentes. Desencadeia reversão de expectativas para decisões de investir em 
ativos novos, pois a queda das cotações das ações propicia aumento das fusões, 
aquisições de controle acionário e associações com empresas existentes, geralmente, 
antigas concorrentes. Quando houver aumento dos preços dos ativos existentes e eles se 
tornarem superior ao preço de construção de novos, haverá, novamente, investimento 
em ativos novos, ou seja, a retomada do crescimento econômico. 

Até que esse longo processo ocorra, não se revolve a recessão apenas com 
injeção de liquidez no setor bancário. Logo, os bancos comerciais resolvem seus 
problemas de fundos de empréstimo, após o congestionamento inicial com a demanda 
adicional de crédito por parte das empresas que não conseguem mais se financiar no 
mercado financeiro internacional. Mas, depois, os clientes não demandam mais crédito 
aos bancos, enquanto reinar expectativas negativas. Com recessão nas vendas, nem 
mesmo com taxa de juros mínima, ninguém acha que pode tomar empréstimos, investir 
e ganhar dinheiro. O dinheiro simplesmente se acumula nos bancos, pois deixa de haver 
demanda de crédito. Quando surge “armadilha da liquidez”, como conta John Kenneth 
Galbraith, é aplicável a grande descoberta keynesiana: o governo deve não apenas 
emitir dinheiro, mas também assegurar sua aplicação e sua velocidade, gastando-o. Foi 
dessa maneira que o mundo saiu da Grande Depressão de 1929. 

A análise fundamentalista procura estabelecer como os valores subjacentes se 
refletem nos preços dos ativos, enquanto a análise completa do processo reflexivo 
mostra como esses preços, por sua vez, podem influir nos valores subjacentes. Por 
exemplo, a recente alta na cotação do dólar aumenta o lucro das operações feitas pelo 
Banco Central do Brasil no mercado de câmbio. Essa receita ajuda a compensar parte 
dos gastos públicos com juros. A apreciação da moeda norte-americana também ajuda a 
reduzir o próprio saldo do endividamento público, pois leva à alta do valor em reais das 
reservas em moeda estrangeira. O país passou a ser credor externo, em fevereiro de 



Fernando Nogueira da Costa. Brasil dos Bancos. Posfácio. 338 

2008, significando que o montante de suas reservas internacionais tornou-se maior do 
que as dívidas do setor público e das empresas no exterior. No mês de outubro de 2008, 
a dívida líquida do setor público, quando comparada com o PIB, atingiu o nível mais 
baixo desde setembro de 1998: 36,6%. Somava R$ 1,088 trilhão, valor R$ 61,8 bilhões 
menor do que o saldo apurado no fim de 2007. Esse menor endividamento público 
propiciará a mudança do regime fiscal. 

Uma vez que não há ainda nenhum problema de solvência no sistema financeiro 
brasileiro, a política fiscal e a de crédito podem direcionar recursos a empreendedores 
públicos ou privados que tenham planejamento para gastá-los de forma produtiva, 
independentemente da expectativa pessimista predominante. Superado o dogma da auto-
regulação dos mercados, conclui-se que não há mercado sem Estado. O mercado resolve 
seus problemas apenas considerando as leis, regras e instituições financeiras do Estado. 
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