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Campanhas e concentração bancária

Por Jairo Saddi

Quase todos os candidatos à Presidência da República vêm defendendo maior
concorrência bancária, alegando em síntese que: (a) poucos participantes
concentram a maior parte dos clientes no Sistema Financeiro Nacional; (b)
maior concorrência no SFN e maior oferta de crédito só virão com um número
maior de bancos; (c) fintechs e outras alternativas não bancárias devem ser
estimuladas para melhorar a concorrência.

Numa campanha tão repleta de diferenças e extremismos, é no mínimo
curioso que exista consenso num assunto tão complexo e relevante. No

entanto, olhar para história e para as lições do passado sempre é um bom caminho para evitar e repetir os mesmos erros.
Enquanto o propósito de defender a concorrência é nobre e poucos hão de discordar de que realmente é fundamental
reduzir o spread bancário, e isto passa pelo tema concorrencial, olhar os dados e fatos nos últimos 30 anos pode mostrar a
exigência de mais cautela com a solução proposta: há uma correlação perversa entre o aumento no número de bancos
autorizados a funcionar e o número de bancos liquidados no período subsequente.

Primeiro, é necessário uma digressão teórica. Bancos não fazem parte daquilo que se conhece como "mercados
contestáveis", de acordo com o economista americano William Baumol, ou seja, aqueles mercados em que é fácil entrar e
ainda mais fácil sair. Na definição lapidar do seu autor, "o mercado é contestável quando a entrada é totalmente livre e não
há custos irrecuperáveis. " (Baumol, W. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American
Economic Review, v. 72, issue 1, 1-15, 1982). Bancos estão em mercados que são exatamente o oposto disso.

Um bom sistema financeiro não se faz com o simples aumento de participantes. Banco não é padaria

Atualmente, o processo de autorização bancária, pela Res. 4.122/2012, é cheio de complexidades, nuances e
particularidades, e, em geral, o Banco Central, por meio de sua área técnica, DEORF, tem sido rigoroso e exigente,
cumprindo com exemplar esmero a tarefa de aprovar novos entrantes. No entanto, liquidar bancos é sempre traumático e
inevitavelmente afeta o sistema como um todo. Dai, é correto afirmar que procedimentos para constituição, autorização,
cancelamento de autorização, alterações de controle, reorganizações societárias etc. na indústria bancária é, em qualquer
lugar e tempo, um assunto complexo.

De 1988 a 2018, houve uma variação de 57% no número de entrantes, enquanto, no mesmo período, 74 bancos foram
liquidados - o que representa cerca de quase um terço do sistema no mesmo período. De 1964 a hoje, o número se amplia:
67% dos bancos existentes naquela época simplesmente desapareceram. Se o horizonte de tempo se reduzir às próximas
duas décadas, uma maior abertura de bancos hoje significará mais liquidações daqui a 20 anos. Ou seja, o argumento
factual e generalizado é o seguinte: não adianta autorizar novos entrantes se um terço será liquidado na década seguinte.

Obviamente, a estatística amostral não considera caso a caso e a história bancária brasileira está cheia de particularidades
que explicam, uma a uma, essas liquidações - como, por exemplo, o fim do "floating" inflacionário com o advento do Plano
Real ou o evento dos precatórios pouco tempo depois. Mas, de toda forma, autorizar a abertura de bancos é coisa séria e
deve ser tratada com rigor, como o atual Banco Central vem fazendo. Em qualquer lugar do mundo, o tratamento rigoroso
e o elevado nível de exigências e custos de observância é o mesmo.

Para abrir um novo estabelecimento bancário é necessário apresentar a "descrição das variáveis críticas para o sucesso do
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empreendimento", assim como "um plano mercadológico", que deve contemplar "objetivos estratégicos e propósitos de
atuação do mercado" em que a instituição irá atuar, "contemplando os riscos nele existentes e os decorrentes de eventual
concentração de negócios".

Ainda, é necessário mostrar ao BC o público-alvo, os principais produtos e serviços, assim como demonstrar o impacto do
novo negócio na concorrência.

Portanto, pode-se aumentar a concorrência não com uma quantidade maior de participantes, mas com players que estejam
focados em atuar em nichos delimitados, com economias de escopo e conhecimento profundo do que fazem.

No entanto, o próprio texto regulamentar afirma que "considerando as circunstâncias de cada caso concreto e o contexto
dos fatos, poderá dispensar, excepcionalmente e diante de interesse público devidamente justificado, o cumprimento das
condições estabelecidas para o ingresso" de novos entrantes.

O grande desafio é harmonizar belos planos em projetos viáveis, e aqui é preciso tratar das fintechs e de suas várias
acepções (crédito, arranjos de pagamento, investimento etc) num formato em que não venhamos a ter problemas amanhã.
Por um lado, é correta a visão de que a regulação não pode inibir a inovação, mas, por outro, é preciso não aceitar
participantes e condutas que possam colocar o sistema em risco.

Finalmente, um bom sistema financeiro não se faz com soluções mágicas nem com o simples aumento do número de
participantes. Banco não é padaria; cuida de um bem público fundamental: a poupança popular, por isso deve ter
tratamento diferenciado em relação aos demais estabelecimentos comerciais. Esperamos que, seja quem for que vença o
pleito de 2018, tenha isto em mente: é preciso aumentar a concorrência bancária para ampliar a oferta de crédito e reduzir
o spread bancário, mas sem colocar em risco a poupança popular ou a credibilidade do sistema financeiro como um todo.

Jairo Saddi é pós-doutor pela Universidade de Oxford, doutor em Direito Econômico (USP) e professor
da Escola de Direito da FGV-Rio.
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