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desnacionalização bancária 
•  No final dos anos 90´s do século XX,  

também após política deflacionista, assistiu-se, novamente, 
o ponto de partida ocorrido um século antes:  
–  crise bancária e  
–  recurso à desnacionalização. 

•  Além da tendência à concentração, verificou-se  
progressiva desnacionalização do setor bancário brasileiro, 
que tinha usufruído, na era desenvolvimentista,  
desde os anos 30, de “reserva de mercado”.  

•  Na era neoliberal, a reserva de mercado bancário  
passou a ser considerada supérflua.  
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benefícios do ingresso dos 
bancos estrangeiros 

1.  maior resistência sistêmica aos choques. 

2.  aumento da concorrência  
no sistema financeiro brasileiro. 

3.  reestruturação do sistema através da  
aquisição estrangeira de bancos nacionais  
em desequilíbrio patrimonial. 

4.  maior demanda nos leilões de privatização  
dos bancos estaduais. 
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custos da predominância 
bancária estrangeira 

1.  maior risco de 
ataque especulativo. 

2.  maior dificuldade de 
colocação de  títulos 
de dívida pública. 

3.  menor nível de 
controle sobre o 
funding dos bancos 
estrangeiros. 

4.  menor controle 
sobre fluxo de 
entrada e saída de 
capital externo. 

5.  menor 
discricionariedade 
sobre o crédito para 
setores prioritários. 

6.  perda de soberania 
nacional. 
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questão da  
propriedade do capital 

•  Argumento clássico 
é que “o capital não 
tem pátria”, ou seja,  
os bancos tendem a 
agir da mesma forma, 
sejam nacionais, 
sejam estrangeiros.  

•  O contra-argumento é:  
só seria indiferente 
saber a origem do 
capital dos grandes 
bancos se o país 
operasse com  
perfeita mobilidade  
de fluxos de capital e  
livre conversibilidade  
de moeda.  
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desnacionalização bancária 
•  A crise bancária sistêmica, ameaça concreta 

entre 1995-1996, após as intervenções nos 
bancos Econômico e Nacional, foi evitada por:  
–  ação governamental direta, criação do PROER e 

utilização dos bancos públicos federais como 
emprestadores de liquidez;  

–  ação governamental indireta, estimulando  
aquisição de bancos insolventes por instituições 
privadas nacionais supostamente saudáveis.  

•  O papel dos bancos estrangeiros na 
reestruturação bancária brasileira foi  
posterior e acessório à resolução da ameaça  
de crise sistêmica. 
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mudança estrutural do setor 
bancário a partir do Plano Real 

•  Não se deveu, nem exclusiva nem principalmente,  
ao aumento da participação estrangeira.  

•  A reestruturação bancária brasileira foi resultante 
de certo conjunto de fatores, interagindo entre si de 
forma dinâmica, incluindo:  

1.  a crise de estabilização inflacionária e  
a volatilidade macroeconômica (especialmente, o ritmo de 
atividade, as taxas de juros, o câmbio e a dívida pública);  

2.  os programas governamentais de reestruturação bancária;  
3.  a agressividade dos bancos privados nacionais,  

quer pelas melhorias de eficiência,  
quer pela sua participação nas fusões e aquisições;  

4.  os ingressos de bancos estrangeiros.  
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comportamento adaptativo 
•  Quanto aos impactos da desnacionalização,  

os bancos estrangeiros não causaram modificações 
significativas no varejo bancário brasileiro,  
quer em termos de competitividade e de eficiência,  
quer no estímulo ao crescimento,  
via ampliação na oferta de crédito.  

•  A razão básica para isso foi que  
os bancos estrangeiros não entraram no varejo brasileiro 
para serem instituições inovadoras.  

•  Os maiores objetivos foram:  
–  aproveitar a oportunidade da abertura; 
–  usufruir da elevada rentabilidade do mercado doméstico, 

principalmente com títulos da dívida pública indexados ao dólar. 
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primeira grande onda 
•  Na primeira grande onda, ocorrida em meados  

da década de 90, havia grande interesse  
no varejo bancário, que sofria para se adaptar ao 
fim da alta inflação.  

•  Naquele período, houve forte estímulo do 
governo de FHC, que também precisava da 
entrada de dólares para manter sua política de 
bandas cambiais.  

•  Depois, vieram os compradores estrangeiros dos 
bancos de investimento locais.  
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nova onda de entrada de  
bancos estrangeiros 

•  Depois de ter sido confirmado, eleitoralmente,  
o segundo mandato do governo Lula, houve nova onda 
de entrada de investimentos estrangeiros no setor bancário.  

•  Mas, desta vez, o que atraíam americanos e europeus não 
eram os preços baixos e a fraqueza do sistema financeiro, 
como ocorreu na segunda metade da década 90.  

•  O interesse passou a ser pela força do mercado,  
provocada pelo crescimento do crédito bancário  
e pela forte expansão do mercado de capitais.  

•  Havia também a antecipação à alteração da classificação 
de risco do país para grau de investimento.  
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fatores de repulsão 
•  Durante o governo Lula, dois fatores levaram as instituições 

do exterior a passar longe do grande varejo bancário.  

•  O primeiro era que os preços estavam altos: a relação entre 
o valor da ação na bolsa e o valor patrimonial do papel, que 
chegou a ser inferior a uma vez, no fim da década dos 90, 
alcançou cinco vezes em 2006, no caso do Itaú. 

•  A forte concorrência também afastava os estrangeiros do 
grande varejo.  

•  No Brasil, era preciso não só entender de banco, como 
também, entre outras particularidades nacionais, por 
exemplo, de sindicalista e de arrecadação de impostos.   



12 

aquisição de bancos pequenos e médios  
•  Havia acionistas de bancos médios que nem pensavam  

em vender suas instituições, mas, diante das ofertas 
estrangeiras que recebiam, mudavam de idéia.  

•  Com foco em crédito consignado e  
empresa gestora de recursos. em geral, o estrangeiro 
concordava em pagar prêmio maior do que o brasileiro.  

•  O crédito consignado, por reunir escala, padronização de 
procedimentos, bom nível de risco e razoável rentabilidade, 
a despeito da crescente concorrência, também despertava 
o interesse dos estrangeiros.  

•  Os bancos pequenos e médios se dedicavam  
quase que exclusivamente a esse tipo de crédito,  
via rede de “correspondentes não-bancários”. 
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nichos de mercado 
•  Outro foco de interesse das instituições internacionais  

era o das operações financeiras lastreadas em imóveis.  

•  Na área de crédito para pequenas e médias empresas, 
porém, os estrangeiros prospectavam com cautela.  

•  No Brasil, os bancos que atuavam nesse nicho  
muitas vezes emprestavam para empresas  
que não tinham nem balanço contábil.  

•  Pela força da concorrência, faziam  
desconto de duplicata até para empresas em concordata. 
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nichos de mercado 
•  Muitos bancos estrangeiros descobriram que  

não era preciso ter banco para fazer crédito no Brasil,  
pois bastava operar via aquisição de cotas  
de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)  
e compra e venda de carteiras de crédito.  

•  Outro segmento que floresceu no país –  
o mercado de capitais, em especial, as aberturas de capital 
– estava atraindo, fortemente, os bancos de investimento 
estrangeiros.  

•  Além de operações de emissão de ações, esses bancos 
tinham interesse em administrar as fortunas de acionistas 
que vendiam parte ou todas as suas ações, para se 
desfazer logo de negócios então bem sucedidos. 
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fatias do mercado bancário interno  
em 2005 (market-share em %) 

Fonte: Standard & Poor´s 
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Carteira de Crédito 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Bancos Estatais Bancos Privados Nacionais Bancos Estrangeiros 

52,6% 44,9% 
39,8% 34,8% 

7,6% 
20,3% 

Jun-95 

36,2% 
42% 

47,0% 44,0% 

9,0% 
21,8% 

57,2% 

24,8% 36,0% 
50,1% 

6,8% 

23,1% 

Jun-95 

Jun-95 Jun-06 

desnacionalização: participação no 
mercado dos bancos estrangeiros 

Jun-06 Jun-06 
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indicadores de desempenho 
microeconômico em 2005 

Em termos de índice de eficiência, os bancos brasileiros,  
quando vistos em conjunto, já tinham atingido níveis de eficiência mundiais:  
atingiram 72%, contra média de 70 bancos estrangeiros com 71%. 

2853,1 4,50% 16,30% 2,60% 71% 70 somas e medias 
3339,9 -0,60% 26,80% 1,40% 74% 3 Suica 
2168,6 3,80% 10,80% 1,80% 70% 10 Italia 
3381,2 1,20% 14,60% 1,30% 68% 8 Franca 
3191,5 3,70% 10,30% 1,60% 78% 10 Alemanha 
3568,1 5,90% 15,80% 1,40% 66% 10 UK 
1585 1,90% 14,60% 2,80% 74% 8 Canadá 

5163,1 3,10% 12,50% 3,20% 65% 20 USA 
427,3 16,90% 24,70% 7,70% 72% 10 Brasil 

Rentabilidade 
patrimonial 

        Custo 
operacional 
por unidade 

de ativos 

País 

Despesas de 
provisão em 
relação ao 
patrimônio 

Ativos totais do 
grupo US$ 

bilhões 

Número de 
bancos da 
amostra  

(os maiores) 

Índice de 
eficiência 

Fonte: Banco Mundial 
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Índice de eficiência no Brasil 

IE = (DP + ODA) / (RBIF + RPS) < 0 



21 Fonte: FMI – Global Stability Report. 
Setembro 2004 

índice de solidez do  
sistema financeiro em 2004 

 :: Solidez dos Bancos 
Este índice de Basiléia, que mede a solvência dos bancos,  
permaneceu acima do mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil (11%) e 
superou o percentual recomendado internacionalmente (8%).  

24,3% 24,1% 

12% 
10% 

29,3% 

América Latina Brasil Europa 
Emergente 

Japão China 
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escala e amplitude geográfica 
•  O tamanho dos bancos brasileiros, medido pelos 

seus ativos, era 12 vezes menor do que os bancos do 
grupo americano e menor do que qualquer outro grupo. 

•  Os bancos brasileiros precisavam ainda ganhar  
muita escala, o que levava ao prognóstico de 
continuidade da reestruturação bancária brasileira. 

•  Alguns analistas prevêem que os principais bancos 
com controle brasileiro, especialmente Banco do Brasil, 
Itaú-Unibanco e Bradesco tenderão a se 
internacionalizar cada vez mais, essencialmente para 
ganhar escala e amplitude geográfica. 



23 
* Fonte: Publicação dos resultados dos bancos 

2003 2004 

Bank of America 16,8% 
Citigroup 17,0% 

BBVA 20,0% 
Santander Central Hispano 16,0% 
Banco Popular 24,6% 

Barclays PLC 19,0% 
HSBC Bank 14,4% 

Unibanco 16,8% 
Bradesco 21,3% 
Itaú 29,2% 

Instituição ROE* 

Wells Fargo 19,6% 

21,9% 
19,8% 

18,4% 
14,5% 
25,6% 

16,4% 
13,0% 

15,3% 
18,9% 
30,1% 

19,4% 

Taxa Básica de 

Juros – Jun’04 

The Royal Bank of Scotland 20,1% 20,1% 

1,25% 

2,00% 

4,50% 

16,00% 

rentabilidade de  
bancos selecionados 
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rentabilidade patrimonial do  
setor bancário no Brasil e nos EUA 
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rentabilidade patrimonial dos maiores 
bancos brasileiros e norte-americanos 
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desempenho dos maiores bancos 
brasileiros e norte-americanos 

Tamanho médio de ativos dos norte-americanos: 8 X maior. 



lucros bancários 
•  A Economática analisou balanços em 2009 de 20 bancos 

das Américas (exceto Canadá), cujos ativos estavam acima 
dos US$ 100 bilhões, entre eles, 16 tinham sede nos EUA.  

•  Dentre esses 20 maiores, os quatro mais lucrativos foram 
dos EUA: Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan Chase, 
Bank of America, sendo que todos eles, sem exceção, 
receberam ajuda do governo dos EUA durante a crise de 
2008; seus lucros oscilaram entre US$ 13,38 bilhões  
e US$ 6,2 bilhões. 

•  Os bancos brasileiros vinham logo abaixo, em ordem 
decrescente: Banco do Brasil, Itaú-Unibanco e Bradesco, 
que apresentaram lucros entre US$ 5,8 bilhões  
e US$ 4,6 bilhões. 27 



rentabilidade patrimonial 
•  A Economática também fez a comparação levando em 

conta a rentabilidade desses bancos em 2009, calculada 
por ROE (rentabilidade sobre patrimônio), que indica  
o percentual de remuneração do capital investido no banco. 

•  Nesta base de comparação, as instituições brasileiras  
se saíram melhor: Banco do Brasil (ROE médio de 34,74%), 
Itaú-Unibanco (24,19%) e Bradesco (23,82%) detém  
a primeira, segunda e terceira posição entre os bancos de 
maior rentabilidade, a frente de Goldman Sachs (19,82%), 
American Express (16,23%) e Wells Fargo (11,64%),  
citando somente os melhores colocados. 

28 
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conclusão 
•  Uma das conclusões que se pode tirar da análise do 

comportamento histórico dos bancos estrangeiros  
era que eles foram ciclotímicos.  

•  Quando o país estava em situação boa de liquidez,  
eles vinham e, depois, no primeiro susto, iam embora.  

•  Quando, em 2004, novamente, a economia brasileira  
entrou em fase de crescimento, em vários mercados,  
como os de capitais, crédito, imobiliário, isso os atraiu.  

•  Até bancos que tiveram ampla oportunidade de  
atuação de varejo no país, e depois venderam seus 
bancos, queriam, novamente, investir no país.  

•  Mas, dessa vez, o foco passou a ser banco de atacado  
e de investimento e não banco de varejo. 
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