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Parte I -  
Economia de Mercado de Capitais à Americana 

Bancos de Negócios nos Estados Unidos  

Fazer negócios na América colonial, até o fim do século XVIII, 
não era fácil. Cada colônia tinha sua própria moeda e protegia sua 
posição econômica, mesmo quando o governo federal dos Estados 
Unidos da América foi formado após a Guerra da Independência 
(1775-1783). A Constituição proibiu os Estados de cunhar seu próprio 
dinheiro, depois de 1789, mas bancos seriam estabelecidos neles 
para assumir essa tarefa. 

As compras e vendas de valores mobiliários podiam ser feitas 
em espécie (ouro ou prata) ou por dinheiro, geralmente, dólares de 
Nova York emitidos por grandes bancos. Obrigações do novo governo 
tinham de serem cumpridas em dólares americanos. 

As três principais cidades da Costa Leste foram o lar do 
capitalismo americano na sua infância. Filadélfia tinha a distinção de 
ser o local da primeira bolsa de valores, Boston era uma passagem 
central, e Nova York se tornou o centro de rápido crescimento 
financeiro em serviços como seguros e bancos.  

Embora os títulos do governo tenham sido vendidos nos três 
lugares e algumas outras grandes cidades, como Baltimore e 
Charleston, a cidade de Nova York desenvolveu o primeiro mercado 
ativo para títulos de dívida direta e ações de empresas emergentes. 

Os comerciantes e comerciantes locais se reuniam em vários 
locais nas regiões mais baixas Manhattan, ao redor de Wall Street. 
Esta era uma longa barricada, construída em 1653, para proteger os 
primeiros colonizadores holandeses dos índios locais. Lá eles se 
reuniam para comprar e vender ações e conceder empréstimos via 
títulos.  

Como o negócio emergente de títulos cresceu rapidamente, os 
comerciantes de papéis se dividiram em duas classes: leiloeiros e 
revendedores. Os primeiros definiam os preços, enquanto 
negociantes [traders] negociavam entre si e os leiloeiros. 
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Durante o período da Guerra da Independência até a Guerra de 
1812, as únicas emissões primárias a se unirem aos títulos do 
governo no mercado eram as de empresas bancárias e de seguros de 
Nova York. O primeiro banco americano de capital aberto – o Banco 
da América do Norte, fundado por Robert Morris e localizado na 
Filadélfia – foi seguido pelo Banco de Nova York em 1784. 

Fundado por Alexander Hamilton, o Banco de Nova York 
recebeu sua autorização estatal em 1791. Logo ele se tornaria o 
favorito dos investidores, em parte por causa da reputação do próprio 
Hamilton como secretário do Tesouro Nacional, conhecido por suas 
políticas de conservadorismo fiscal.  

A maioria dos novos bancos abertos restringiam-se ao âmbito 
estadual como resultado de as cartas-patentes estatais variarem 
desde as difíceis até as muito fáceis de obter, dependendo da 
localidade. Os únicos bancos a não requererem uma carta-patente 
eram bancos privados sem pretensões de serem emissores. Essas 
instituições realizavam a maioria das funções dos bancos emissores, 
mas não emitiam suas próprias moedas. 

Nova York aproveitou-se da erosão da posição da Filadélfia 
como o centro bancário do país. A Pensilvânia aprovou uma lei 
tornando os bancos privados ilegais. Assim, os banqueiros privados 
passaram a olhar para Nova York como um local mais receptivo. 

As principais funções dos bancos logo se tornariam conceder 
empréstimos para o mercado de especuladores e investidores, além 
dos usuais feitos a comerciantes. Esse vínculo forneceria uma ligação 
estreita com os mercados de valores mobiliários. Nunca foi 
efetivamente cortado. 

First Bank of the United States ou Primeiro Banco (Central) dos 
Estados Unidos foi um banco fundado também por Alexander 
Hamilton, primeiro Secretário do Tesouro, em 1791. O escritório 
principal estava localizado na Filadélfia, com filiais em New York e 
outras grandes cidades da Costa Leste.  

Ao contrário de muitos dos bancos comerciais do período, esse 
Banco Central tinha filiais em outros estados, uma prática incômoda a 
muitos banqueiros estaduais. Eles sentiam estar em desvantagem 
comparativa, pois estavam confinados a seus estados de origem. 
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Muitos comerciantes locais estavam em processo de criação de 
bancos de âmbitos estaduais e não desejavam qualquer concorrência 
ou regulamentação de uma entidade federal.  

A Guerra Anglo-Americana (1812-1815) foi a guerra entre os 
Estados Unidos e o Reino Unido e suas colônias, incluindo o Canadá 
Superior (Ontário), o Canadá Inferior (Quebec). Os sentimentos de 
repulsa quanto ao papel de um Banco Central, no novo país norte-
americano em desenvolvimento federativo, culminaram em o governo 
nacional não ter encontrado apoio político suficiente para sua 
manutenção. 

A ideia de ter o Banco Central do país com ações em posse de 
investidores estrangeiros era considerado um risco muito grande por 
muitos nacionalistas. Por isso, foi dissolvido, em 1811, depois de sua 
carta patente ter sido extinta pelo Congresso. Depois, mais de 120 
bancos estaduais foram constituídos para emissões privadas de notas 
bancárias.  

Dentro de alguns anos, inundaram o mercado com papel-
moeda, levando o governo a recorrer a pagamentos em espécie em 
1817. A capacidade imprimir notas bancárias era um poder 
extraordinário, por isso os proprietários dos novos bancos locais 
detestavam a ideia de se render a um forte Banco Central. 

Em 1812, bancos passaram a lançar ações. Pouco tempo 
depois, ações de empresas não financeiras também foram lançadas. 
A cidade de Nova York também entrou nesse mercado de valores 
mobiliários com um novo título de dívida pública. 

Entre a independência dos Estados Unidos e a Guerra Civil, a 
terra teve um papel fundamental em investimentos – e construção do 
“sonho americano” de mobilidade social. As vastas áreas de 
territórios aparentemente intermináveis a serem conquistadas dos 
nativos, à custa de seu genocídio, forneceram oportunidades 
extraordinárias para enriquecimento de americanos e europeus. 

A riqueza imobiliária nunca perdeu seu fascínio. Quando os 
primeiros especuladores tomaram emprestadas grandes somas de 
dinheiro, era quase sempre para comprar terras na esperança de 
vendê-las para outra pessoa com lucro. 
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Tomar emprestado dinheiro para obter sucesso nos negócios 
passou a ser reconhecida como a única maneira de o capitalismo ser 
praticado em casos pessoais de escassez de recursos próprios. Mas a 
prática do endividamento ainda não era socialmente aceitável e 
também os bancos isolados tinham um desempenho sistêmico 
deficiente. 

O que ficou conhecido como “pânico de 1837” provou ser uma 
das piores depressões do século XIX. A exigência de pagamentos em 
espécie forçaram muitos bancos a falir e com eles muitas pequenas 
empresas, dependentes deles para suas vidas econômicas. O negócio 
agrícola foi especialmente atingido com agricultores forçados à 
liquidação.  

As falhas de negócios se tornaram numerosas, quando 
começaram bancarrotas. Wall Street testemunhou vários 
fechamentos de bancos na crise de maio de 1837. Em 1841, quatro 
anos após, aquele criado como o segundo Banco Central foi extinto. 

Um presidente populista, Andrew Jackson, durante seu 
mandato (1829-1837), acusava esse novo Banco dos Estados Unidos 
de ser um monopólio, sendo usado pelos ricos para ficarem ainda 
mais ricos. Permitindo o funcionar, os poderes interestaduais apenas 
permitiriam aos banqueiros mercantis já ricos – e seus apoiadores – 
aumentar sua influência e riqueza. 

Os governos estaduais também saudaram a decisão de fechar o 
segundo Banco Central, alegando ser uma instituição bancada pelo 
governo federal capaz de violar os direitos estabelecidos pelas leis 
estaduais. Seu fechamento lançou o país em turbulência, novamente, 
por conta do sistema bancário e do mercado de capitais 
desregulados. 

A profissão de banqueiro, ambicionada até por pequenos 
comerciantes, ainda estava muito longe do negócio de bancos de 
investimento como é entendido hoje. Antes da Guerra Civil 
(1861-1865), qualquer pessoa capaz de emprestar dinheiro a uma 
empresa, comprando seus títulos de dívida, era considerado quase 
um banqueiro.  

Nos vinte e cinco anos seguintes, o sistema bancário do país 
continuou fragmentado. A concessão de carta-patente para bancos 
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permanecia ainda como direito estadual. Durante a Guerra Civil, uma 
legislação bancária federal foi aprovada. 

Os trustes iniciais envolveram muitas das indústrias agrícolas, 
especialmente no Sul. Exigiu alguns serviços em pequena escala de 
Banco de Investimento. Como esses trustes possuíam seus próprios 
fundos, além dos recursos das empresas absorvidas, os banqueiros 
de negócios eram frequentemente deixados de fora da jogada.  

O próprio Rockefeller desconfiava do “capitalismo financeiro”. A 
indústria do petróleo preferia usar seu dinheiro disponível ou emitir 
certificados, para suas novas fusões e aquisições, tentando evitar 
Wall Street no processo. A Rua atendeu outros trustes.  

Na ausência de um Banco Central, até 1913, os grandes 
banqueiros buscavam socorrer uns aos outros. Perceberam logo o 
risco sistêmico provocado por bancarrotas. 

Bancos de Investimento e Negócios de Valores Mobiliários 

Os banqueiros norte-americanos passaram por uma 
transformação entre as duas Guerras Mundiais. As instituições 
lideradas por eles se tornaram mais poderosas, dominando o modo 
de vida americano como nunca antes, embora jamais se tornassem 
populares no país, exceto na Costa Leste.  

Eles exploraram novas áreas de negócios de modo a 
revolucionar a sociedade americana, orientando-a para o consumismo 
dominante desde então. O aumento dos gastos financiados pelos 
bancos, realizado por concessão de crédito a empresas e pessoas, 
propiciou a produção e o consumo em massa – antes de automóveis 
e rádios, depois de habitações e TVs – bem como a contínua 
concentração de poder econômico com base em ativos financeiros.  

Todos esses eventos tiveram suas origens, no início do século 
XX, quando as bases modernas do poder corporativo e industrial 
foram lançadas. O desenvolvimento industrial e corporativo 
americano correlacionou com o papel dos bancos de negócios.  

O sistema financeiro norte-americano operava ainda sem os 
benefícios de um Banco Central, pois o Federal Reserve só foi criado 
em 1913. Contava com a assistência financeira de liquidez dos 
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grandes bancos de centros como Nova York e Chicago para evitar 
bancarrotas, durante corridas bancárias, e consequentes crises 
sistêmicas.  

Os bancos foram submetidos a uma variedade de leis, 
inicialmente estaduais, posteriormente federais, ditando quais linhas 
de negócios eles poderiam se envolver e onde poderia fazê-lo. Às 
vezes eram limitados a atuar apenas em seus próprios estados. Mas, 
apesar dessas limitações de origem, alguns bancos conseguiram 
acumular grandes volumes de depósitos e influência.  

Na maior parte, os banqueiros resistiram a qualquer tipo de 
mudança capaz de perturbar o status quo. Costumavam pintar as 
intervenções econômicas governamentais como antitéticas ao ideal 
americano de livre-iniciativa individualista. 

Após a virada do século, os bancos se tornaram principalmente 
instituições atacadistas, obtendo a maior parte de suas receitas em 
operações com poucas empresas e indivíduos ricos. Durante a 
Primeira Guerra Mundial, eles fortaleceram seu domínio sobre a 
América corporativa, aventurando-se no negócio de Banco de 
Investimento.  

O domínio industrial americano emergente estava criando uma 
nova classe de pessoas ricas. Os grandes bancos miravam o 
atendimento delas. Essa expansão inicial ajudou-os só futuramente 
entrar em outro mercado, alcançando a maioridade: o varejo 
bancário. 

Nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, os membros do 
Money Trust [Truste de Dinheiro] constituíam um grupo controlador 
das rédeas do crédito no país, quase exclusivamente. Eles forneciam 
crédito às grandes empresas e faziam os lançamentos de ofertas 
primárias de títulos e ações para elas. Além disso, possuíam 
participações extensivas em Conselhos de Administração 
corporativos.  

Tudo isso garantia a esses bancos de negócios uma forte 
aderência às políticas das corporações industriais americanas. Sem o 
acesso a esses banqueiros, para chegar ao dinheiro, a indústria não 
teria conseguido se expandir (e concentrar-se) tão rapidamente 
quanto no fim do século XIX e início do século XX. 
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O princípio de holding iniciou uma revolução na organização 
industrial e financeira americana. Foi amplamente usado para evitar o 
Sherman Anti-Trust Act, após este ter sido aprovado em 1890. 
Escondendo-se sob uma holding company, muitas empresas 
conseguiram comprar as ações umas das outras, disfarçando a 
verdadeira propriedade. 

Essa forma de organização foi utilizada no negócio de valores 
mobiliários para evitar concentrações visíveis de poder financeiro. 
Bancos, proibidos de deterem participação acionária em outras 
empresas, organizadas em holdings, permitiram suas subsidiárias 
recém-fundadas participarem desse negócio corporativo. 

O relacionamento com os trustes industriais se estendeu, 
indiretamente, à própria Wall Street. Quando muitas dessas imensas 
corporações foram formadas, elas precisavam vender ações para 
ajudar a financiar novos negócios de fusões e aquisições. 

Até 1913, os Estados Unidos não tinham um Banco Central, por 
conta de duas tentativas derrotadas pelo populismo (1811) e pelo 
federalismo (1837). Na ausência de uma Autoridade Monetária 
responsável pela supervisão da criação de dinheiro e crédito, os 
maiores bancos de Nova York foram acostumados a fazer as coisas à 
sua maneira.  

O ambiente regulatório em torno dos bancos, no início dos anos 
20, era extremamente amigável. A única restrição real era os bancos 
não serem autorizados de cruzar fronteiras estaduais. Como 
resultado, os mais bem-sucedidos deles estavam concentrados na 
cidade de Nova York e, em menor grau, Chicago. 

Embora nunca tenha existido nada parecido com um sistema 
bancário em escala nacional, no país, a ligação entre os bancos, 
primeiro por meio dos bancos locais, disseminados pelo território, e 
depois por meio dos grandes bancos de Nova York, acabou unindo o 
país financeiramente. 

Quando Wall Street era dominada por bancos da aristocracia, os 
banqueiros costumavam ser vistos como seu pior inimigo. Fortunas 
foram feitas por eles e extravagantemente gastas por suas dinastias, 
propiciando manchetes escandalosas. Embora lucros tenham sido 
propiciados ao público, a impressão geral era o mercado agir por 
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táticas ou atos de conluio, projetados para enganar os pequenos 
investidores. 

À medida que o mercado de ações se tornou maior e mais 
sofisticado, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, as ações, 
distribuindo renda variável sob forma de dividendos, começaram a 
tomar o lugar da poupança bancária em renda fixa. No entanto, 
mesmo investidores sem nunca terem apostado em alta especulativa 
de cotações ficavam expostos à volatilidade dela por causa dos 
bancos. Eles emprestavam dinheiro e aceitavam ações como 
garantia. 

Especuladores pediam dinheiro emprestado para comprar mais 
ações. A especulação desenfreada estava criando riqueza inflacionada 
e uma sensação de prosperidade construída com dinheiro 
emprestado.  

O mercado de ações e os bancos de negócios unificaram o país, 
como as ferrovias e o telégrafo já tinham feito no século XIX. Mas, 
desde a Grande Depressão, o principal tema em debate em Wall 
Street passou a ser o relacionamento entre bancos e negócios de 
valores mobiliários. Os dois foram propositadamente separados a fim 
de proteger o sistema bancário de catástrofes financeiras como o 
colapso do mercado de ações.  

Durante sua vigência, os dispositivos da Lei Glass-Stegall (U.S. 
Banking Act), promulgada em 1933, impuseram a desvinculação de 
banco comercial e banco de investimento. 

Ela inspirou a Reforma Bancária em 1964 no Brasil, implantada 
com o golpe militar. Tratou da regulação de um sistema bancário 
normatizado e segmentado nas figuras do Banco Central (como 
emprestador de última instância), do banco comercial, do banco de 
investimento, das sociedades de poupança e empréstimo, das caixas 
econômicas, das distribuidoras e corretoras de valores. Estas últimas 
atuariam em bolsa de valores e seriam submetidas ao monitoramento 
de uma agência governamental específica (CVM no Brasil), 
supervisionando o lançamento primário de papéis na bolsa.  

Nos Estados Unidos, um membro do Conselho de Administração 
de bancos não poderia, de forma alguma, participar de similares 
associados ao setor não financeiro da economia: empresas, 
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corporações e governos. Esses dispositivos da Glass-Steagall visavam 
combater a cartelização bancária e propiciar condições adequadas 
para um processo de alavancagem financeira das corporações não 
financeiras. 

Mas à medida que o sistema financeiro se torna mais complexo, 
emergente de interações entre múltiplos componentes, e as 
comunicações tecnológicas melhoram, as proteções antigas passam a 
ser questionadas. A direção da desregulamentação neoliberal vai no 
sentido de integrar todos os tipos de atividades bancárias em uma 
única cobertura universal, tal como o capital financeiro alemão. 

No Brasil, uma situação de fato – a conglomeração financeira – 
foi transformada em direito legal, superando a macaqueação do 
sistema financeiro norte-americano. A Resolução CMN 2099 de 1994 
permitiu bancos múltiplos realizarem as operações ativas, passivas e 
acessórias das diversas instituições financeiras.  

Há, no Brasil, 136 bancos múltiplos, 20 bancos comerciais, 4 de 
desenvolvimento, uma Caixa Econômica, 10 bancos de investimento, 
61 financeiras, 65 corretoras de títulos e valores mobiliários, 55 
corretoras de câmbio, 94 distribuidoras. Destacam-se entre os bancos 
de negócios: o BofA Securities – resultante da aquisição da Merrill 
Lynch & Co pelo Bank of America, em janeiro de 2009 –, o Credit 
Suisse Hedging-Griffo, o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Modal, e o Banco 
Votorantim. Só. 

Nos Estados Unidos, estima-se existirem mais de 5.000 bancos. 
Os 100 maiores possuem US$ 14,4 trilhões em ativos, representando 
81% do total de ativos bancários. Os quatro grandes bancos dos EUA 
– JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo – 
somam US$ 9,1 trilhões em ativos. Lá, “big-four” com mais da 
metade do total; cá, “big-five” com mais de 2/3 dos ativos... 

Em 12 de novembro de 1999, o lobby do setor financeiro junto 
ao Congresso norte-americano foi exitoso. A revogação da Glass-
Stegall removeu a separação antes existente entre os bancos 
comerciais e os bancos de investimento, os quais, fundamentalmente, 
fazem negócios com valores mobiliários. Dez anos depois, após a 
crise de 2008, alguns legisladores gostariam de retroceder no tempo. 
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Atual Sistema Bancário Norte-americano  

Antoine Gara (Forbes, Jan 22, 2020) oferece uma visão 
panorâmica do atual sistema bancário norte-americano. A economia 
dos Estados Unidos, o mercado de ações e os bancos americanos 
tiveram um ótimo ano em 2019. As ações de bancos subiram mais de 
20%, quase acompanhando o índice S&P 500, e a indústria acumulou 
um lucro recorde de US$ 180 bilhões nos três primeiros trimestres do 
ano. Apenas 4% dos bancos em todo o país não eram lucrativos. 

“2019 foi um ótimo ano para ser banqueiro”, disse Frederick 
Cannon, diretor de pesquisas da Keefe, Bruyette & Woods, um banco 
de investimento com foco no setor financeiro. “O retorno sobre os 
ativos está perto dos níveis de pico.” 

No início de 2019, os bancos tinham acabado de encerrar um 
período de 12 meses quando atingiram novos picos máximos na 
lucratividade. Foram impulsionados pelos cortes de impostos do 
presidente Trump e pelo aumento das taxas de juros do Federal 
Reserve. Isso ajudou a aumentar os lucros finais.  

Porém, as ações de bancos e do mercado mais amplo tinham 
definhado, após vendas mais acentuadas de ações no fim de 2018. 
Em resposta, o Fed não apenas pausou os aumentos das taxas de 
juros, pelo contrário, cortou as taxas três vezes ao longo de 2019, 
quando a taxa de fundos do Fed caiu de 2,25 para 2,5% para 1,5% 
para 1,75%. 

Os cortes nas taxas prejudicaram algumas oportunidades de 
lucro sensíveis às taxas de juros para grandes credores, 
especialmente os maiores bancos em termos de confiança dos 
clientes. Geram a maior parte de seu lucro ao capturar uma diferença 
[spread] entre os juros recebidos nos empréstimos e os juros pagos 
aos depositantes.  

Mas os cortes anteriores tinham fomentado um mercado altista. 
Durou uma década. Os mercados de ações dos EUA deram um 
retorno de 29%, em 2019, impulsionados por taxas baixas e 
desemprego recorde. Esse cenário econômico era complacente com 
os CEOs de bancos. Não se preocupavam com uma virada iminente 
na economia. 



  13

 O ciclo de corte parecia ter estabilizado a economia e, 
portanto, o crédito dos bancos. Embora os banqueiros antes 
lamentassem o fato de o Fed ter feito o contrário do recomendado 
com seus aumentos de taxas, era mais importante para os 
investidores e os banqueiros a economia permanecer estável e sem 
perdas com inadimplência. 

Existem mais de 5.000 bancos e instituições de poupança nos 
EUA, mas os ativos estão cada vez mais concentrados no topo. Os 
100 maiores possuem US $ 14,4 trilhões em ativos. Isso representa 
81% do total de ativos bancários dos EUA.  

A qualidade e a lucratividade dos ativos variam enormemente 
entre essas instituições. Com isso em mente, a Forbes examinou os 
dados financeiros para avaliar os melhores bancos da América. 

Nascida da crise financeira do final dos anos 2000, este foi o 
décimo primeiro ano consecutivo de a Forbes ter alistado a S&P 
Global Market Intelligence para organizar dados sobre o crescimento, 
qualidade de crédito e lucratividade dos 100 maiores bancos de 
capital aberto e economia de ativos. As dez métricas usadas nas 
classificações são baseadas em registros regulatórios até 30 de 
setembro de 2019. Os dados são da S&P, mas as classificações são 
feitas exclusivamente pela Forbes. 

As métricas incluem retorno sobre o patrimônio comum tangível 
médio, retorno sobre ativos médios, margem de juros líquida, índice 
de eficiência e baixas líquidas como uma porcentagem do total de 
empréstimos. A Forbes também considerou ativos inadimplentes 
como porcentagem dos ativos, índice CET, índice de capital baseado 
em risco e reservas como porcentagem dos ativos inadimplentes. O 
componente final é o crescimento da receita operacional. Exclui os 
bancos estrangeiros, cuja matriz está baseada fora dos EUA. 

O CVB Financial, empresa controladora do Citizens Business 
Bank, usurpou o lugar do Home BancShares, com sede em Arkansas, 
como o banco mais bem classificado da América. O credor de 
pequenas empresas com sede em Ontário, Califórnia, estava entre os 
20 primeiros em todas as métricas monitoradas pela Forbes. Ele se 
destacou em seu índice de eficiência (40%), crescimento da receita 
operacional (42%) e registrou um índice de baixa líquida negativo.  
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O banco, mediano na lista da Forbes, teve um índice de 
eficiência de 57%, registrou um crescimento operacional de apenas 
5,4% e experimentou uma taxa de baixa de 0,17% da média dos 
empréstimos. A CVB, fundada em 1974 e com mais de US$ 11 
bilhões em ativos e mais de 50 filiais em todo o estado da Califórnia, 
viu seus lucros aumentarem por 170 trimestres consecutivos. 

Os três principais bancos na lista dos Melhores Bancos da 
Forbes vieram da Califórnia, com o SVB Financial com sede em Santa 
Clara em segundo lugar e o Pacific Premier Bancorp em Irvine em 
terceiro lugar. O Home BancShares havia sido o banco mais bem 
avaliado por dois anos consecutivos. Em 2019, ficou em quarto lugar. 

Os bancos menores e aqueles focados em empréstimos 
comerciais continuaram a dominar os níveis mais altos da lista dos 
Melhores Bancos da Forbes. Nenhum banco entre os 20 primeiros 
tinha mais de US$ 100 bilhões em ativos.  

Completando o top 10 estavam bancos desconhecidos até para 
brasileiros especialistas: First Merchants de Muncie, Indiana (# 5), 
Western Alliance Bancorp de Phoenix (# 6), WesBanco de Wheeling, 
West Virginia (# 7) e Prosperity Bancorp de Houston (# 8 ), Kalispell, 
Glacier Bancorp (# 9) com base em Montana e DeWitt, Community 
Bank System com sede em Nova York (# 10). 

Os relacionamentos são importantes e os empréstimos ao 
middle market. Os bancos de pequena e média capitalização têm uma 
capacidade excepcionalmente boa para criar relacionamentos 
pessoais com seus clientes. O banco comercial é um empreendimento 
rico em depósitos. Os credores do middle market ainda têm excelente 
acesso a depósitos de baixo custo. 

A consolidação teve um papel importante em 2019, quando o 
BB&T e o SunTrust Bank fecharam uma fusão de US$ 66 bilhões em 
dezembro. Classificados em 59º e 94º em 2018, respectivamente, o 
banco resultante da fusão, agora denominado Truist Financial, ficou 
em 46º lugar no ranking mais recente. 

Os quatro grandes bancos [big-four] dos EUA – JPMorgan 
Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo – somam US$ 9,1 
trilhões em ativos, ou mais da metade do total dos EUA. Para 
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comparação, o PIB nominal do Brasil, em 2019, era estimado em US$ 
1,8 trilhão. 

O JPMorgan voltou à metade superior do ranking, ficando em 
42º lugar, com nove posições. As métricas financeiras do maior banco 
do país em geral melhoraram nos últimos 12 meses e ultrapassaram 
significativamente a concorrência de seus grandes bancos.  

A empresa liderada por Jamie Dimon tem a melhor pontuação 
por seu retorno de 18% sobre o patrimônio líquido tangível, ficando 
em 13º lugar no geral, e por seus fortes índices de capital. O 
consumidor dos EUA continua em uma posição forte e o banco sentiu 
os benefícios disso em seus negócios de crédito ao consumo. A 
robusta temporada de férias se refletiu em seus volumes de vendas 
de cartão e saldos de empréstimos, 10% e 8%, respectivamente.  

O banco de investimento do JPMorgan também postou um 
sólido RoE de 14%. Superou o desempenho de seus pares de Wall 
Street, como Goldman Sachs e seu RoE de 10%. 

O Bank of America subiu 18 posições para pousar em # 71 
devido à força geral. Sua eficiência, qualidade de ativos e índice de 
capital baseado em alto risco, todos colocados na metade superior 
das classificações da Forbes, enquanto o retorno de 15,3% da 
empresa sobre o patrimônio comum total médio ficou em 51º lugar.  

O Citigroup também foi um vencedor. Subiu quatro posições 
para o 76º e teve o melhor desempenho em métricas de crédito como 
capital baseado em risco, cobertura de reserva e qualidade de ativos. 

No entanto, Wells Fargo continuou a cair na classificação da 
Forbes na sequência de um escândalo de contas falsas em 2016. 
Custou bilhões ao banco, a saída de dois CEOs e levou a uma sanção 
do Federal Reserve contra o crescimento de ativos. Wells caiu duas 
posições em 2019, ficando em 87º.  

Em outubro, o credor com sede em São Francisco nomeou o ex-
chefe da Visa e do Bank of New York Mellon, Charles Scharf, como 
seu CEO, após um longo processo de busca, mas seus maus ganhos 
recentes enfatizam o desafio à frente. No quarto trimestre, os lucros 
da Wells despencaram mais de 50% e as receitas caíram 5%, para 
menos de US$ 20 bilhões. 
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“Saímos da crise financeira como o banco mais valioso e 
respeitado dos Estados Unidos. Mas, como você sabe, cometemos 
erros terríveis e não resolvemos nossas deficiências com eficácia. 
Essas circunstâncias levaram a um desempenho financeiro inferior”, 
disse Scharf em uma teleconferência com investidores em 14 de 
janeiro. “Mas temos uma das franquias de serviços financeiros mais 
invejáveis do mundo e funcionários desejam fazer o que for 
necessário para ser novamente um dos bancos mais respeitados e 
bem-sucedidos dos Estados Unidos.” 

Nos últimos 12 meses, as ações do JPMorgan subiram 34% e o 
Citigroup subiu 30%, ambos superando o retorno total de 26% do 
S&P 500. Banks of America deu retorno de 20%, enquanto Wells 
Fargo não entregou praticamente nada. Suas ações caíram, durante o 
ano passado, porque o pagamento de dividendos significou o credor 
ter obtido um retorno total de apenas 1,7%. 

Embora o aumento dos dividendos e as recompras continuem a 
ser um catalisador para as ações dos bancos, a decisão do Federal 
Reserve de cortar as taxas de juros se apresentava como um 
problema. Eles não anteciparam a pandemia econômica a se 
avizinhar. 

Too big to fail [muito grandes para quebrar] também falham… 
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Parte II -  
Economia de Mercado de Capitais à Brasileira 

Breve História Bancária Brasileira 

O livro “Brasil dos Bancos”, publicado em 2012 pela EDUSP e 
ganhador do Prêmio COFECON para o Livro do Ano, apresenta síntese 
de minhas pesquisas sobre a atuação dos bancos na economia 
brasileira. Dediquei-me a esse tema desde a pesquisa para a 
dissertação de mestrado, Bancos em Minas Gerais (1889-1964), 
defendida em 1978.  

A pergunta-chave, capaz se me despertar o interesse pelo 
assunto, ainda não tinha resposta na historiografia brasileira: “Por 
que os bancos mineiros, sediados em uma economia mais frágil, 
eram os maiores bancos privados do Brasil?” Minha hipótese, 
simplesmente, foi testada e aprovada com fatos e dados: os bancos 
não eram mineiros, mas sim nacionais! Foram os primeiros bancos 
nacionais, cujas rede de agências ultrapassaram suas fronteiras 
estaduais para conquistar (e unificar) o mercado bancário brasileiro.  

A história dos bancos no Brasil apresenta mais de dois séculos 
para análise. Há, de fato, muito para se aprender com ela.  

Curiosamente, com tanta crítica à “história (restrita à) dos 
vencedores”, e consequente estímulo para se escrever a “história dos 
vencidos”, deparamo-nos, tendo completado o século XX, com 
relativo desconhecimento da origem, do crescimento e do auge dos 
principais bancos brasileiros. Lendo “os intérpretes do Brasil”, o leitor 
perceberá a ausência de personagem e instituição fundamentais: o 
banqueiro e seu banco. Quanto a eles, há omissão na historiografia 
brasileira. 

Por que os banqueiros constituíram uma das frações mais 
poderosas, econômica e politicamente, da classe social dominante no 
país? Resumidamente, o dinheiro tem o poder de comandar decisões, 
seja econômicas, seja políticas.  

O sistema bancário, através do multiplicador monetário, cria 
esse poder de maneira ilimitada a não ser pela exigência de 
recolhimento de depósito compulsório por parte da autoridade 
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monetária e por retirada de papel-moeda dos clientes. Para tanto, o 
setor bancário se constitui em rede de agências. 

Esse fenômeno aconteceu no Brasil, principalmente, após a II 
Guerra Mundial. Foi paralelo à unificação do mercado interno nacional 
através de grandes estradas de rodagem (BRs) e melhores meios de 
comunicação. Foi concomitante à elevação do grau de urbanização da 
população brasileira.  

No passado, devido ao seu status social, principalmente em 
pequenas cidades, os gerentes podiam servir de “cabos eleitorais”. 
Alguns banqueiros foram eleitos devido a esse “poder de 
convencimento”. Após o golpe militar, eles deixaram de ter 
participações diretas nas eleições, passando a influenciar, 
indiretamente, via financiamento aos candidatos. 

Os gestores dos bancos líderes se profissionalizaram. Ouvi 
representante de um desses bancos, na FEBRABAN (Federação 
Brasileira de Bancos), dizer: “nós financiamos todos os partidos 
porque estamos financiando o fortalecimento da democracia 
brasileira”! 

Fases Históricas do Sistema Bancário Brasileiro 

No Primeiro Estágio (1808-1905), houve indefinição a respeito 
do padrão monetário, se adotava-se o “metalista” ou o “papelista”, 
cada qual refletindo determinado interesse, respectivamente, o dos 
importadores de produtos industriais e o dos produtores de café. Esse 
conflito de interesses entre criar ou não bancos emissores repercutiu 
também na criação-destruição-recriação do Banco do Brasil. O atual 
foi o quarto com o mesmo nome, recriado em 1905. 

No Segundo Estágio (1905-1930), aconteceu a abertura 
financeira ao exterior, permitindo o ingresso de capitais externos e o 
predomínio de bancos estrangeiros. As duas experiências brasileiras 
do século passado com o padrão-ouro foram a Caixa de Conversão 
entre 1906 e 1914, e a Caixa de Estabilização entre 1926-1930. Foi 
período importante com a criação das condições institucionais 
necessárias para a criação da moeda bancária, ou seja, uso 
generalizado de cheque, câmara de compensação e carteira de 
redesconto. Consequentemente, devido a sua especialização, houve o 
descolamento da fração bancária  do capital cafeeiro. 
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No Terceiro Estágio (1930-1945), embora tenha ocorrido 
debate sobre a criação de Banco Central no Brasil, inclusive com a 
vinda de missão de apoio inglesa, em 1931, foram outros os fatos 
que mais marcaram a história bancária brasileira. Ocorreu a 
socialização das perdas bancárias por conta da crise de 1929. O 
Governo de Getúlio Vargas fez a imposição da reserva de mercado, 
no varejo bancário, em favor dos bancos brasileiros. A justificativa 
foi: “eles trabalhavam com matéria-prima nacional, isto é, a moeda 
oficial”. Adotou-se legislação liberal propícia a fundações de bancos 
nacionais. Foi também o início do uso de bancos públicos (federais e 
estaduais) para atuação desenvolvimentista. 

O Quarto Estágio (1946-1964) marca o fim da fase competitiva 
e início do processo de concentração bancária. Com a criação de 
novas instituições financeiras – SUMOC, BNDE e financeiras –, até 
ocorrer a reforma financeira, após o Golpe Militar de 1964, em 
tentativa frustrada de macaquear o segmentado sistema financeiro 
norte-americano. Fracassou o incentivo a aventureiros criarem 
“bancos de negócios” e os banqueiros tradicionais foram “convidados” 
pelas Autoridade Monetária a salvá-los, incorporando-os com 
aquisições. Em 1964, o Banco Central do Brasil foi criado. Alguns 
desenvolvimentistas alegam: se ele tivesse sido fundado antes, a 
prioridade teria sido a estabilização inflacionária em defesa do poder 
aquisitivo da moeda nacional, a forma mais líquida de riqueza. 
Haveria ainda maior atraso no desenvolvimento brasileiro. 

O Quinto Estágio (1965-1987) foi a da chamada “repressão 
financeira”. Ela modernizou e fortaleceu o sistema bancário nacional, 
através de reformas monetária, habitacional e do mercado de 
capitais. Houve a indução do processo de concentração bancária e 
conglomeração financeira, durante o “Milagre Econômico Brasileiro”, 
como estímulo à internacionalização dos bancos públicos e privados 
nacionais. 

No Sexto Estágio (1988-1994), após a Constituinte, houve a 
liberalização financeira com a desregulamentação do mercado 
bancário, inclusive com o fim da exigência de carta-patente. A 
abertura à entrada de capital externo colocou fim na reserva de 
mercado do varejo bancário brasileiro. Permitiu-se excessiva 
facilidade para se criar “bancos múltiplos”, principalmente, a partir de 
corretoras e distribuidoras. Os “bancos de negócios”, cujo objetivo 
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principal era administrar fortunas pessoais, criaram problemas, 
posteriormente. 

O Sétimo Estágio (1995-2002) foi a partir do impacto da 
estabilização inflacionária, com a breve bolha de consumo e a longa 
sobrevalorização da moeda nacional. Foi fator fundamental na eleição 
e na reeleição de Fernando Henrique Cardoso. O que restou foi o 
estágio transitório de crise bancária com liquidação de grandes 
bancos privados nacionais, a privatização de bancos estaduais, a 
reestruturação patrimonial das instituições financeiras públicas 
federais, a concentração e a desnacionalização bancária. 

O Oitavo Estágio (2003-2014), na história bancária brasileira, o 
de acesso popular a bancos com “bancarização” via abertura de 
contas correntes simplificadas, o acesso a crédito em consignação, o 
crédito ao consumo popular, e o microcrédito do BNB. Há também 
ganho de economia de escala com fusões e aquisições e a elevação 
da competitividade internacional dos bancos brasileiros com a 
apreciação da moeda nacional e a crise bancária nos países de 
capitalismo maduro. 

O Nono Estágio (2015-...), ainda sendo vivenciado, destaca-se 
pela tentativa-e-erro de os neoliberais fazerem o desmanche dos 
bancos públicos para implementação de sua ideologia de Estado 
mínimo e Mercado máximo. Partem do equivocado pressuposto deles, 
em especial o BNDES, terem provocado um “crowding-out” [Efeito 
Esvaziamento] no mercado de capitais brasileiro. Imaginam, no 
vácuo criado, emergir o mercado de ações e debêntures no Brasil. 

A lógica dessa evolução histórica bancária no Brasil é o 
movimento derivado da progressiva busca de conquista de mercado 
(com clientes de menores faixas de renda) por acréscimos de mais 
componentes nesse sistema complexo: desde o local-urbano, 
passando pelo estadual, regional e nacional, até se deparar com a 
necessidade de escala e competitividade para o enfrentamento 
internacional.  

Motivou-me publicar o livro “Brasil dos Bancos” ser necessário 
fazer análise dos limites de cada um desses segmentos de mercados 
e a necessidade de ultrapassar fronteiras locais. Ainda não tinha sido 
feita investigação da dimensão da clientela de cada tipo de banco. 
Não tinham sido discutidas de maneira suficiente as consequências 
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financeiras e tecnológicas das características particulares dessa 
clientela bancária, em país possuidor de uma das piores 
concentrações de renda e de riqueza e uma das maiores dimensões 
populacional e territorial no mundo. 

Bancos Públicos 

É possível unificar 200 anos da história do Banco do Brasil em 
torno de fio-condutor através da hipótese de, embora ele ter 
experimentado, periodicamente, “crises de identidade”, alternando-se 
entre boas e más administrações, predominou sempre, em última 
análise, seu papel de “banco do governo”. Nesse sentido, a contínua 
troca de direções, seja em regime ditatorial, seja em regime 
democrático, devido à alternância de poder, tornou um problema a 
descontinuidade administrativa e estratégica. Mas colou a história do 
Banco à do Brasil. 

Os “monopólios” da Caixa Econômica Federal lhe deram 
condições financeiras de atuar no papel de fomento econômico e 
social. Em 1931, Getúlio Vargas entendeu que, para isso, ela deveria 
ser depositária dos depósitos judiciais. Em 1937, acabou com as 
“casas de prego” privadas e concedeu-lhe o monopólio do penhor. Em 
1961, quando a Caixa completou 100 anos, as loterias ficaram sob 
sua responsabilidade. Em 1986, quando incorporou o BNH, assumiu a 
administração do FGTS – Fundo Garantia do Tempo de Serviço. A 
ameaça a essas exclusividades significa o desvio de recursos públicos 
para se obter lucro privado. Eventual lucro dos bancos federais, seja 
com ações comerciais, seja com políticas públicas, acaba beneficiando 
a própria sociedade brasileira, através dos dividendos repassados ao 
Tesouro Nacional. 

O debate a respeito do papel dos bancos públicos é 
extremamente controverso, mas mesmo os privatizantes tiveram de 
reconhecer que os bancos públicos têm várias virtudes. Os neoliberais 
não os privatizaram, porque “eles corrigem falhas de mercado”.  

Os desenvolvimentistas defendem-nos para realocar recursos 
para regiões (Norte/Nordeste) e/ou setores (agricultura, habitação, 
infraestrutura) prioritários, mas não tão lucrativos e atraentes para 
iniciativas particulares. Também captam recursos no mercado, 
complementando recursos fiscais escassos. Fazem alavancagem 
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financeira desses recursos, multiplicando o valor empregado em suas 
capitalizações. Carregam títulos de dívida pública. Obtêm lucros para 
pagar dividendos ao Tesouro Nacional, elevando o superávit primário.  

Compensam eventuais perdas no cumprimento de missão social 
com ganhos na ação comercial. Executam políticas públicas, por 
exemplo, com correspondentes bancários, crédito consignado, contas 
simplificadas, programas de habitação de interesse social, programa 
de apoio à agricultura familiar, entre outros programas sociais. Usam, 
para isso, fundos sociais, evitando lucros privados com dinheiro 
público. Essas missões sociais são imprescindíveis na história 
brasileira de construção de nação civilizada. 

Mas há crítica contra a atuação deles que também tem de ser 
considerada. Infelizmente, eles têm também defeitos. Um deles é o 
corporativismo, quando há a defesa exclusiva dos próprios interesses 
profissionais por parte da categoria funcional, ou seja, espírito de 
corpo ou de grupo e não espírito público. Outro é o apadrinhamento 
político, isto é, o favorecimento ou a proteção de alguns servidores 
ou a indicação de dirigentes por parte de deputados, senadores, 
governadores, ministros.  

Ainda há ineficiência, embora isto não seja problema exclusivo 
deles. Na verdade, eles são ainda muito carentes da característica de 
conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou de 
dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios. 

Bancos Privados 

Os traços comuns no esboço dos perfis dos “bancos privados 
líderes”, sinteticamente, são três: Itaú-Unibanco, Bradesco e 
Santander. Este é o único de origem estrangeira proeminente. 

Todos os bancos privados nacionais, em conjunto com 
empresas não-financeiras, fazem parte de algum grupo econômico 
forte. Eles atuam em todas atividades bancárias, seja de varejo, seja 
de atacado, entretanto, sem perderem o foco em seu nicho de 
mercado específico.  

Todos cresceram através de fusões e aquisições bancárias, 
ganhando assim abrangência nacional, apesar de sempre 
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privilegiarem a disputa de negócios na região mais dinâmica e no 
centro financeiro, isto é, em São Paulo. Conseguiram opor barreira 
tecnológica aos seus concorrentes.  

Antes da última fase de concentração bancária e de apreciação 
da moeda nacional, eles ainda não tinham escala para almejar maior 
inserção internacional. Este é ainda o grande desafio. 

No que se refere às bancarrotas, há algumas características 
comuns dos casos expressivos entre os bancos “perdedores”, isto é, 
aqueles cujas marcas desapareceram, nos anos 90. São elas a 
promiscuidade com o instável poder político, o autofinanciamento do 
grupo econômico-financeiro, o vínculo maior com sua base regional, a 
defasagem tecnológica em relação aos maiores concorrentes, a 
vulnerabilidade face às mudanças no contexto macroeconômico, a 
gestão familiar, não profissional, e fraudulenta.  

Desesperado com a redução dos lucros distribuídos, alguns 
banqueiros, durante o regime de alta inflação, herança maldita do 
regime ditatorial militar, procuravam manipular o “lucro líquido” por 
meio de alguns expedientes fraudulentos. Por exemplo, reduziam 
artificialmente as “provisões para devedores duvidosos”, isto é, o 
dinheiro necessário reservar para fazer frente a maus devedores, 
rolando indefinidamente créditos ruins ou aceitando a superposição 
de garantias pouco eficazes.  

Outro expediente usual era antecipar a contabilização das 
receitas para o início da operação, por exemplo, de crédito 
consignado, quando deveria ser no momento do pagamento final, 
para contabilizar corretamente eventual inadimplência, e postergar as 
despesas para o fim. Após essa “gestão de maquilagem”, passaram 
para a “gestão desesperada”, inclusive com a proibida auto concessão 
de crédito dentro do próprio grupo econômico. 

Os impactos da desnacionalização bancária na era neoliberal 
entre 1988 e 2002 não foram os esperados por seus ideólogos. 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 mercado brasileiro para serem instituições 
inovadoras, mas apenas para maximizar a rentabilidade.  
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Os maiores objetivos foram aproveitar a oportunidade da 
abertura e usufruir da elevada rentabilidade do mercado doméstico, 
principalmente com títulos da dívida pública indexados ao dólar. 
Como efeito retardado da desnacionalização, atualmente, a remessa 
de lucros para o exterior provoca déficit na conta de serviços do 
balanço de pagamentos brasileiro. 

Funções dos Bancos 

Uma das funções dos bancos é viabilizar o sistema de 
pagamentos brasileiro. Eles não só cumprem essa necessidade de 
criação de moeda bancária eletrônica como também constituem o 
mercado de reservas bancárias. Este é essencial para viabilizar a 
política monetária e, em última análise, a fixação da taxa de juros 
básica pelo Banco Central do Brasil.  

Os depósitos compulsórios são a condição necessária para a 
regulação do mercado de reservas bancárias, onde a política 
monetária é executada de maneira dinâmica. Ela ocorre, 
principalmente, através das operações de mercado aberto, para a 
fixação da taxa de juros.  

A obrigatoriedade de recolhimento em espécie de parcela dos 
depósitos junto ao Banco Central dita padrão de comportamento para 
as instituições bancárias. Ela define a demanda por reservas 
bancárias.  

Sendo assim, resta ao Banco Central gerenciar as operações 
diárias de entrada e saída dos fluxos de caixa de modo a aumentar 
ou reduzir as disponibilidades de liquidez, ou seja, a oferta de moeda. 
Desse modo, coloca a Selic-mercado no nível da Selic-meta 
anunciada pelo COPOM – Comitê de Política Monetária via Operações 
Compromissadas. 

Os bancos também oferecem produtos financeiros a seus 
clientes para captar funding, isto é, fundos para lastrear 
financiamentos. É possível resumir, brevemente, a história da riqueza 
brasileira até sua “financeirização”.  

Grande parte da riqueza de “novos ricos”, no Brasil, pré-
reforma do mercado financeiro e do mercado de capitais, surgiu de 
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atividades não-produtivas, geralmente ligadas a ganhos de capital 
por meio de valorizações patrimoniais, como a venda de bens – 
imóveis, fazendas, empresas, participações, etc. – comprados com 
preços baixos e vendidos após forte alta. Os investimentos e, 
consequentemente, as necessidades de financiamento das empresas 
privadas nacionais foram limitados e, principalmente, atendidos pelos 
lucros retidos e por créditos de fornecedores e de bancos oficiais.  

Desenvolveu-se, aqui, economia de endividamento e não a 
economia de mercado de capitais. O desafio histórico será securitizar 
os créditos concedidos em longo prazo, vendendo-os em mercado 
secundário, para investidores institucionais e estrangeiros. 

Quanto à atividade de financiar, o maior risco dos bancos ocorre 
quando a diferença entre o valor de mercado dos ativos do banco e o 
valor de mercado de seus passivos fica negativa. Ela é chamada de 
“passivo a descoberto”.  

O patrimônio líquido do banco é o valor econômico do capital 
dos acionistas majoritários controladores do banco. Não consegue 
suportar os compromissos assumidos com seus depositantes. Indica 
a soma que os acionistas conseguiriam se pudessem liquidar os 
ativos e passivos do banco aos preços correntes nos mercados 
financeiros, vendendo empréstimos e obrigações e concedendo o 
resgate dos depósitos.  

Nesse caso, os acionistas majoritários são chamados a 
capitalizar os bancos. Caso isso não ocorra, o banco quebrará. Antes 
disso, para a autoridade monetária atuar como emprestadora de 
última instância, os proprietários de “bancos grandes demais para 
falir” devem ser desapropriados. 

Os choques de taxas de juros são exógenos ao banco, 
resultando de mudanças da política monetária adotada pelo Banco 
Central, e provocam “marcação a mercado” dos ativos. O que está 
sob o controle de sua administração é a magnitude, seja em anos, 
seja em dias, do hiato de prazos entre os ativos e os passivos.  

A escala de seus negócios determina o tamanho absoluto da 
exposição ao risco de descasamento do banco. O administrador pode 
utilizar informações relativas ao chamado “hiato de duration” do 
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banco para reestruturar seu balanço, visando proteger o patrimônio 
dos acionistas contra o risco de variação de taxa de juros. 

Um dos motivos da baixa competição entre os bancos 
brasileiros é porque, para concessão de créditos, eles “precificam” 
esse elevado risco de perda dentro do spread. Este é a diferença 
entre a taxa de juros de empréstimo e a de captação. Os “justos” 
adimplentes pagam pelos “pecadores” inadimplentes. 

As instituições financeiras líderes tentam evitar “guerra de 
preços”. Ela desandaria o mercado. Competem fortemente, mas 
através das inovações financeiras, da oferta de outros serviços, da 
tecnologia e da publicidade, entre outros atributos, mais do que por 
preços.  

Quanto aos juros de empréstimos, cada qual observa seu 
cluster, ou seja, os competidores diretos de mesmo porte, e tenta 
não se afastar muito dos preços – juros e tarifas – deles. Esse conluio 
surge de forma espontânea ou informal.  

Se sua taxa de juros for fixada acima da de seus concorrentes, 
só os maus clientes rejeitados por eles aceitarão contratá-la, pois 
intencionam mesmo não a pagar... Se ela for fixada sistematicamente 
muito abaixo, haverá custo de oportunidade, e o controlador poderá 
despedir o precificador!  

“É melhor errar de maneira coletiva, onde você se apresenta 
como ‘vítima dos acontecimentos’ que atingiram a todos, do que 
individualmente, quando você não terá uma boa desculpa”: esta é a 
máxima dos profissionais do mercado financeiro. 

Sendo assim, o “cadastro positivo de bons pagadores” não 
melhorará as condições de crédito tanto como se espera. Isto por 
causa da maneira como é feita a precificação do crédito.  

O pressuposto por qualquer banco é: ele concede empréstimos 
com base em recursos de terceiros dos quais, mais tarde, terá de 
prestar contas, provando seu uso adequado. Portanto, ele nunca 
poderá perder dinheiro em operações de crédito!  

O custo da perda, devido à inadimplência, tem de ser 
transferido aos tomadores de crédito adimplentes. No modelo-padrão 
de apreçamento, a mitigação de risco tem um peso fundamental, pois 
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“os justos pagam pelos pecadores”, em espécie de “aval solidário”, 
sem os bons clientes terem consciência disso. 

No entanto, a principal função social dos bancos – financiar 
todas as atividades econômicas – evoluiu muito nos Governos Social-
Desenvolvimentistas (2003-2014).  

Eu acreditava, inicialmente, no potencial para a atuação, na 
área de microcrédito, dos outros bancos públicos federais, além do 
Banco do Nordeste do Brasil. Pensava: eles poderiam fazer parcerias 
com Sociedades de Crédito a Microempreendimentos ou ONGs para 
os programas de microcrédito, de fato, terem impacto social 
significativo.  

No entanto, as modalidades de crédito popular da Caixa e do 
Banco do Brasil não seguiram o modelo puro do microcrédito 
produtivo orientado com grupos de aval solidário, devido a seu custo 
significativo e sua abrangência restrita. Acabaram criando modelo 
propriamente brasileiro de crédito com acesso popular. 

Ele foi construído para tecnologia bancária avançada enfrentar 
problemas específicos de sociedade urbana, massificada, espalhada 
em território imenso, com grande desigualdade de renda. Essa 
política de acesso maciço a crédito, adotada durante a Era Social-
Desenvolvimentista, fomentou o mercado de consumo popular no 
país. 

Perspectivas Futuras dos Negócios Bancários 

O país se tornou o maior exportador mundial de alimentos 
nessa década. A despeito dessas extraordinárias transformações 
produtivistas ocorridas na economia rural nos últimos anos, os 
bancos privados ainda se mostram reticentes a financiar, 
voluntariamente, o setor.   

Por esse motivo, os mecanismos parafiscais, os bancos públicos 
e os recursos de aplicação compulsória dos bancos comerciais 
respondem pela quase totalidade do financiamento da atividade 
corrente e de investimento do setor rural.  

Os riscos climáticos e sanitários necessitam ser mitigados com 
o seguro rural. Os riscos de mercado podem ser prevenidos com o 
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mercado formal de derivativos agropecuários em operações de 
hedge.  

As transações com derivativos envolvem instrumentos 
contratuais de venda antecipada e proteção contra variações 
cambiais. Trata-se de desafio de transição histórica, passando de uma 
economia de endividamento, principalmente via Banco do Brasil, para 
uma economia de mercado de capitais, via seguradoras ou BM&F.  

Nesse cenário, o subsídio ao prêmio de seguro deve ser o único 
subsídio público para a agropecuária no Brasil. Os benefícios da maior 
credibilidade de contratos e dos menores gastos públicos superam os 
custos atuais com as periódicas equalizações de juros do crédito rural 
oficial, securitizações e renegociações da dívida rural. 

Quanto ao futuro do financiamento do desenvolvimento urbano, 
tem de ser visto como desdobramento de mudanças históricas 
recentes. Com respeito às vitórias da oposição popular em eleições 
democráticas, haverá a adoção pelos poderes públicos locais de 
políticas de reconhecimento das favelas e dos loteamentos irregulares 
e clandestinos como solução dos problemas de moradia das camadas 
populares.  

Ao proporem a legalização da posse da terra e a urbanização 
das favelas essas políticas democráticas reduzirão as incertezas 
quanto à manutenção dos moradores em suas ocupações e criarão 
expectativas de melhorias das condições de vida. O resultado foi 
também a redução das barreiras para novas ocupações ou para o 
crescimento vertical das favelas.  

Os dados comuns às favelas e mostram esses locais não 
poderem ser vistos apenas como áreas de moradia dominadas por 
milicianos ou narcotráfico, pois existem comércio de bens, prestação 
de serviços e vida urbana estruturada dentro das favelas. Os 
governos democráticos investem na transformação das favelas em 
bairros populares urbanizados.  

Os bancos perceberão a importância estratégica de instalarem 
agências nessas localidades quando houver segurança pública. Outro 
passo será financiar a reforma das habitações, atualmente precárias, 
sendo legalizadas essas posses do solo urbano. 
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Quanto à estratégia bancária brasileira de inserção 
internacional, se mantiver, continuamente, política de crescimento 
com distribuição de renda, o Brasil terá a possibilidade de se tornar 
um dos maiores mercados consumidores do mundo, atraindo com sua 
maior escala mais investimentos diretos estrangeiros, que podem 
multiplicar renda e empregos. Essa economia de escala deve ser a 
meta de todos os empresários no Brasil, seja do setor produtivo, seja 
do setor financeiro.  

Com a estabilização da inflação, os primeiros sentiram antes a 
necessidade de serem competitivos, segurando preços e ampliando 
quantidade vendida. Com ampliação da escala do mercado de crédito, 
os próprios bancos perceberão a política de repasse automático do 
aumento de custo de captação para seus preços, isto é, para as taxas 
de juros do crédito, não ser a melhor conduta para o sistema 
financeiro.  

Pelo contrário, a massificação do crédito alavancará a economia 
brasileira e propiciará a capitalização dos seus bancos. Com base em 
uma moeda nacional apreciada, eles conseguirão estender sua rede 
de agências para outros países de interesse comercial e também 
atender emigrantes brasileiros. 

Influência Política dos Banqueiros 

O Congresso Nacional debate projeto de lei para transformar o 
Banco Central do Brasil em independente do governo através de 
mandatos desencontrados de seus diretores e da Presidência da 
República. A esquerda sempre adotou a hipótese de a independência 
em relação ao governo significar, na prática, a “privatização da gestão 
do Banco Central”, isto é, ele se tornará dependente de O Mercado e 
um Quarto Poder Tecnocrata não eleito. 

O ideal seria o COPOM, isto é, a diretoria do Banco Central do 
Brasil, possuir apenas servidores públicos. Ficariam subordinados, 
indiretamente, à Presidência da República e suas decisões passaram 
a ser coordenadas com os outros instrumentos de política econômica, 
como a boa prática indica. 
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Dado esse debate, cabe analisar, brevemente, a influência 
política dos banqueiros na condução da política monetária brasileira 
desde o regime de alta inflação (1975-1994). 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão deliberativo 
máximo do Sistema Financeiro Nacional. É constituído pelo Ministro 
de Estado da Fazenda (Presidente), pelo Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do 
Brasil (Bacen). Os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo 
Bacen.  

No histórico da composição do CMN, até a MP 542/94, também 
estiveram os seguintes ministérios: MIDIC, MINAGRI, MININT, MDU, 
MININFRA, MPS, MINTRA, além de representantes das classes 
trabalhadoras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
BNH, CVM, IRB, CACEX, BASA, BNB e membros nomeados. Entre 
estes, encontravam-se vários banqueiros, donos de supermercados e 
produtores agrícolas.  

Entre 31/12/1964 (Lei 4595) a 15/5/1974 (Lei 6045), o 
presidente e os diretores do Banco Central eram escolhidos entre os 
membros nomeados do CMN. Com Geisel, os diretores do Banco 
Central deixam de fazer parte do Conselho Monetário Nacional.  

Outra mudança aconteceu com Collor, em consequência de 
extinção de alguns dos ministérios representados. Finalmente, o 
Conselho Monetário Nacional adquiriu a feição, mantida até hoje, em 
30/6/1994 (véspera da Reforma Monetária do Plano Real) com a MP 
542, posteriormente convertida na Lei 9.069, de 30/6/1995.  

A Era Neoliberal rompeu com o neocorporativismo? Ele foi 
retomado na Era Social-desenvolvimentista através do CDES (vulgo 
“conselhão”) composto por representantes da sociedade brasileira? O 
neocorporativismo não era uma consequência política de governo 
presidencialista de coalizão partidária, com base minoritária, para 
tomar decisões estratégicas ao largo dos interesses paroquiais dos 
deputados e senadores brasileiros? 

Não há influência política dos banqueiros nas decisões de 
política monetária, creditícia e cambial, ou seja, na política 
macroeconômica da autoridade monetária brasileira. Há influência 
política sim nas decisões de supervisão bancária, ou seja, quando o 
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Banco Central do Brasil atua como banco fiscalizador, isto é, 
supervisor do cumprimento da regulamentação do sistema financeiro 
nacional, visando a estabilidade sistêmica. A influência política dos 
banqueiros atua como mecanismo defensivo microeconômico. 

O pragmatismo assumido por qualquer ex-ideólogo, quando 
assume cargo no governo, é devido a ele ter de “entregar resultado”. 
Ee tem de manter sua reputação profissional para voltar ao mercado 
de trabalho. 

Critico a “Hipótese do Vício”, uma explicação equivocada de 
alguns colegas economistas: a overdose de taxa de juros, na 
economia brasileira, seria devido à “crise de abstinência”, caso os 
devedores deixem de se drogarem com uma baixa taxa de juros! 
Argumentam a elevada taxa de juro de empréstimos dos bancos 
privados serem uma espécie de compensação, devido à taxa de juro 
de crédito subsidiado concedido por bancos públicos. Supostamente, 
com isso os bancos públicos expandiriam a demanda agregada e o 
Banco Central do Brasil teria de a frear por ela ser considerada 
inflacionária.  

Outro erro de análise cometido, comumente, por economistas 
ou cientistas políticos é achar: “a taxa de juros elevada beneficia 
bancos”. Na verdade, eleva a receita com operações de crédito e com 
títulos financeiros, mas para o lucro líquido, além das receitas com 
prestação de serviços, o que importa é o spread, isto é, o diferencial 
entre taxa de juros recebida e taxa de juros paga.  

O relevante, para a massa de lucros, é a economia de escala. 
Ganham mais quanto maior for o número de tomadores e o volume 
de títulos financeiros e menor o risco do esmagamento do spread 
com variações da taxa de juros, face ao descasamento de durations.  

Adota-se indexadores pós no passivo e pré nos ativos quando a 
tendência é de queda da taxa de juros básica para aumento do 
spread ao longo do tempo. A alavancagem financeira, elevação do 
volume de crédito suportado por recursos de terceiros, é a 
explicação-síntese para maior rentabilidade patrimonial do capital 
próprio bancário. 

Evidentemente, há correlação antecedente entre a expectativa 
de O Mercado (economistas-chefe), expressa na Pesquisa de Opinião 
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Focus, e as decisões do COPOM. Nesse sentido, os membros da 
Diretoria do Banco Central do Brasil são “pautados” pelos bancos. 

O interesse da FEBRABAN no Banco Central do Brasil é sim 
focalizado na Diretoria da Organização do Sistema Financeiro e não 
na Diretoria da Política Econômica ou na Diretoria da Política 
Monetária. Ela defende seus interesses microeconômicos ou 
sistêmicos, mas não interfere em decisões macroeconômicas. 

Eventual promiscuidade – relacionamento não monogâmico 
com muitos parceiros diferentes – dos diretores do Banco Central do 
Brasil ocorre quando eles desconhecem o limite da impessoalidade 
exigida do gestor público em seu o relacionamento com tesoureiros 
ou economistas-chefes de bancos. Uma linha-direta é alegada ser 
necessária para verificar as expectativas ou o ambiente 
macroeconômico na tomada de decisões de política monetária.  

Porém, o relacionamento privado dos diretores do Banco 
Central com banqueiros não visa colocação profissional após a saída 
do governo, seja por demissão, seja por aposentadoria?  

É necessário investigar as atividades profissionais desses ex-
servidores públicos em Conselhos de Administração, Conselhos 
Diretores, e Consultorias dos bancos. Aumentar o período de 
quarentena para um ano ou mais romperia com o tráfego de 
influências ou o vazamento de informações? 

Mas outro alvo de investigação seria ainda mais importante 
politicamente: o relacionamento promíscuo com o Poder Judiciário. 
Há, por exemplo, sistemáticos pedidos de financiamento por parte da 
AJUFE para a realização de Encontros Anuais Nacionais de Juízes 
Federais em Comandatuba – Bahia. As partes interessadas em 
julgamentos financiam o rega-bofe “para dar esclarecimentos de 
como funciona o sistema financeiro aos juízes desinformados”... 
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História Bancária Recente do Brasil 

A história bancária recente do Brasil, embora seja institucional, 
parecer ser épica por revelar ciclos de ascensão, queda e redenção. 
Redenção seria o salvamento do povo brasileiro da situação aflitiva, 
sofrida desde o fim da Era Social-Desenvolvimentista – com o golpe 
político e a volta do neoliberalismo. 

Era uma vez, uma Economia de Mercado de Capitais à 
brasileira... Os neoliberais, ex-banqueiros de negócios, tentaram a 
extrair à fórceps do útero de uma Economia de Endividamento 
bancário e público. O equívoco técnico da tentativa de extrair 
operações estruturadas para emissão de debêntures ou ações em 
lugar de financiamento em longo prazo do BNDES para infraestrutura 
foi justamente ver aquele sistema de originação de capital como 
substituto – e não como complementar ao sistema de crédito. 

Os equivocados economistas neoliberais propagavam, há muito 
tempo, a hipótese (não comprovada) de “o BNDES bloquear a 
expansão do mercado de capitais no Brasil”. 

Na realidade, com fatos e dados, demonstraremos o capitalismo 
contemporâneo emergir da reunião de capi ta l , d ív ida, 
empreendedorismo e inovação. O empreendedor necessita de 
associados para obter o capital capaz de implementar sua inovação 
tecnológica de maneira produtiva. Seu ganho de fundador será 
manter a gestão e compartilhar eventuais lucros ou prejuízos.  

Sendo bem-sucedido, ele e seus sócios fazem uma abertura de 
capital, isto é, Oferta Pública Inicial (IPO) de parte minoritária das 
ações. Se, em seguida, houver valorizações no mercado secundário, 
eles poderão partir para fusões/aquisições e consequente 
enriquecimento pessoal. 

A alternativa, em Economia de Endividamento, seria a 
alavancagem financeira capaz de elevar proporcionalmente mais o 
lucro operacional em relação à dívida financeira, maximizando a 
rentabilidade patrimonial sobre o capital próprio. Aumenta a 
economia de escala ao baixar o custo médio em consequência da 
elevação da produção com os mesmos custos fixos. Em síntese, o 
“segredo do negócio capitalista” é maximizar sua rentabilidade com o 
uso de capital de terceiros. 
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Desse projeto neoliberal equivocado, partiu-se para redução do 
Estado ao mínimo, enquanto se lucraria no mercado de capitais ao 
máximo. Uma ingenuidade dos defensores da gestão privada na 
administração pública foi imaginar a escolha de seus ex-sócios 
privados melhorar os resultados da “coisa pública”.  

Por exemplo, a privatização do uso da rede de distribuição da 
Caixa, para vender seguros de parceiros privados, retiraria do banco 
público uma fonte importante de receita com sua seguridade. O risco 
jurídico seria tanto, pelo questionamento sindical do esquartejamento 
de empresas estatais, a ponto de provavelmente os especuladores 
privados o precificarem por valor abaixo do bem fundamentado. 
Desistiram por ora... 

Pior, o argumento de “a venda de ativos estatais e a solicitação 
ilegal de pagamento de ‘empréstimos perpétuos’ contribuir para a 
redução do déficit orçamentário” seria risível se não fosse trágico. 
Simplesmente, ignora os valores desproporcionais.  As privatizações 
once-for-all [uma vez por todas] por poucos bilhões de reais “não 
fariam cócegas” no déficit primário superior a R$ 600 bilhões (8,5% 
PIB) e, muito menos, no déficit nominal acima R$ 900 bilhões (13% 
PIB). 

!  

NFSP - Déficits Públicos
        Fluxos em 12 meses 

R$ milhões
Discriminação

2020

Ago

Fluxos % 
PIB

Nominal 933 498 12,98

Juros nominais 322 209 4,48

Primário 611 289 8,50
   Governo Central 648 217 9,01
      Governo Federal 340 539 4,73
      INSS 306 953 4,27

PIB últimos 12 meses* 7 193 178 -

Fonte: NI Estatísticas Fiscais BCB (elab. FNC )
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!  

A Dívida Bruta do Governo Geral DBGG elevou-se em 13% do 
PIB (de 75% para 88%) no ano corrente, principalmente devido às 
emissões líquidas (7,7% PIB) e aos juros (3% PIB). Para comparar, o 
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD) era de R$ 53 bilhões 
(ou 0,9%) no fim da Era Social-Desenvolvimentista e caiu para R$ 
26,5 bi (ou 0,4% PIB), depois da descapitalização da Caixa pelo 
preposto do ministro da Economia. 

!  

O BNDES, entre dezembro de 2015 a agosto de 2020, sofreu 
uma desalavancagem de R$ 515 bilhões (8,7% PIB) para R$ 195 
bilhões (2,7% PIB): 6 pp do PIB! Com isso, a média de seus 
desembolsos em valores constantes caiu de R$ 252 bi/ano 
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(2009-2014) para R$ 55 bilhões em 2019. Ficou patente o equívoco 
pré-keynesiano da equipe econômica:  sem crescimento da renda, 
fomentado por créditos de bancos públicos, não haverá ajuste com 
aumento de arrecadação fiscal nem cairá a relação DBGG/PIB. É 
óbvio! 

Em síntese, a desestatização do mercado de crédito – bem-
sucedida pelo mal – padece da falta de impessoalidade no trato da 
coisa pública. Favorece os ex-parceiros privados. 

Mas a ironia da história recente de ascensão e queda do 
mercado de capitais é ter esvaído o sonho à americana de quem “leu 
três vezes a Teoria Geral em inglês”. Desde as gestões impostas após 
o golpe de abril de 2016, os neoliberais arbitraram a elevação do 
custo dos empréstimos do BNDES da taxa de juro de longo prazo 
(TLP) para ficar acima do custo com debêntures em termos de 
percentual de CDI.  

A SELIC, referência para o CDI, foi baixada de 14,25% aa (ago/
15-out/16) para 6,5% aa (abr/18-jul19) e daí até 2% aa. A partir de 
meados do ano passado, os investidores começaram a se afastar dos 
baixos rendimentos e riscos dos Fundos de Investimentos Financeiros 
de Crédito Privado (FIF CP). Eles, até o 3º semestre, adquiriram 
14,7% quando no mesmo período do ano anterior tinham adquirido 
56,2% das ofertas de debêntures. Os intermediários financeiros, 
ligados à oferta, passaram a “encarteirar” os títulos de dívida direta 
das empresas. “Micou” esse mercado de capitais... 

As empresas não-f inanceiras estavam em fase de 
desalavancagem financeira através da troca de endividamento por 
debêntures e dívida externa corporativa mais baratas. Faziam a 
antecipação do pagamento de dívidas ao BNDES, prejudicando-o. 

Conseguiram baixar a relação Dívida Líquida / Capital Próprio 
de 77%, em 2017-18, para 60%, em 2019. Porém, no 1º semestre 
de 2020, voltou ao mesmo patamar de 75%. 

A relação Lucro Operacional/Despesas Financeiras tinha sido 
elevada de 1 para 1,4. No primeiro semestre do ano corrente, baixou 
para 0,6, ou seja, o lucro só cobre 60%.  
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!  

A “cereja do bolo”, expondo o fracasso do projeto neoliberal, foi 
no fim do 3º trimestre de 2020, o Ibovespa estar ainda caindo 12%, 
enquanto as ações dos bancos caíam de -29% a -35%. Para se ter 
uma dimensão do desastre com a ascensão e a queda do mercado de 
capitais brasileiro, o valor de mercado das 332 companhias abertas 
era de R$ 4,7 trilhões em janeiro, caiu para R$ 3,2 trilhões no “crash 
de março”, e em agosto de 2020 estava em R$ 4,2 trilhões. Perdeu 
1,5 trilhão de reais e só recuperou um trilhão. 

!  

As Pessoas Físicas na Bolsa de Valores, no período 2008-2017, 
eram +/- 600 mil. No fim de 2018, passaram a 813 mil. Em 2019, 
dobrou: 1,681 milhão. No ano corrente, poderá dobrar novamente, 
porque no fim do 3º trimestre alcançou 3,065 milhões. 

B3 Valor de Mercado 'Total de Empresas (330) 
Empresa R$ (Mil) Var.(%) USD (Mil) Var.(%) 

jan/20 4.738.159.800,00 1.247.081.065,43
27/03/2020 3.178.691.767,15 -33% 650.931.084,95 -48%
31/08/2020 4.193.763.337,70 32% 766.502.172,74 18%
Fonte: B3 (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Nos últimos dois anos, investidores entre 16 e 35 anos foram 
de 26% para 50% em quantidade e de 5% para 9% do valor total; 
entre 36 anos e 45 anos, se mantiveram em 26% , mas aumentaram 
a posse de 12% para 17% do valor;  acima de 45 anos, caíram de 
47% para 24%, mas todas essas faixas de mais idosos (e ricos) 
possuem 3/4 do valor. 

Total PF Variação
Qtd Anual

2002 85.249
2003 85.478 229
2004 116.914 31.436
2005 155.183 38.269
2006 219.634 64.451
2007 456.557 236.923
2008 536.483 79.926
2009 552.364 15.881
2010 610.915 58.551
2011 583.202 (27.713)
2012 587.165 3.963
2013 589.276 2.111
2014 564.116 (25.160)
2015 557.109 (7.007)
2016 564.024 6.915
2017 619.625 55.601
2018 813.291 193.666
2019 1.681.033 867.742
2020 3.065.775 1.384.742

*Posição de Setembro/2020 (B3)

Ano
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O Private Banking tinha em ações o valor total de R$ 331 
bilhões ou 25% de sua carteira de ativos em fevereiro. Caiu para R$ 
240 bilhões ou 20% depois do crash de março. Com essa perda, seu 
portfólio (R$ 1,191 trilhão) teve variação negativa de -8,9% no fim 
do 1º trimestre. Mas, felizmente (sic), os ricaços conseguiram já no 
fim do 2º trimestre de 2020 recuperar o R$ 1,306 trilhão (-0,05% no 
ano) possuído no fim do ano passado. Voltaram a ter R$ 324 bilhões 
em ações ou 25% do total. Apreciaram a volatilidade? 

“Big Six”: Mudança no Ranking Bancário do Golpe à Pandemia 

Quatro anos se passaram desde a véspera do golpe 
“parlamentarista” e jurídico contra a eleita em presidencialismo. O 
processo forjado para seu impeachment teve início em 2 de 
dezembro de 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), em retaliação pela falta de apoio 
governamental contra a investigação de seus crimes (pelos quais foi 
condenado posteriormente), deu prosseguimento ao pedido dos 
juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. No dia 
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17 de abril de 2015, o Plenário da Câmara autorizou a abertura do 
processo. 

A história posterior desmascarou todos os protagonistas 
golpistas. Foram cúmplices no processo de ascensão da extrema-
direita miliciana-militar ao Poder Executivo. “Tá tudo dominado” pelo 
crime organizado no Rio de Janeiro – e seus políticos e juristas!  

Em quatro anos, a economia brasileira entrou em um processo 
de estagdesigualdade, isto é, estagnação econômica e concentração 
da riqueza financeira. Foram responsáveis a taxa de juro disparatada 
e o ajuste fiscal permanente através de corte de gastos em 
investimentos produtivos. Dado o choque de juros, as grandes 
corporações entraram em processo de desalavancagem financeira por 
conta do endividamento, no período 2010-2014, quando a taxa de 
investimento esteve em torno de 21% do PIB. 

Uma outra consequência financeira foi desencadeada pelo 
processo de desmanche dos bancos públicos desenvolvimentistas, 
levado a cabo por economistas neoliberais. De maneira oportunista, 
ocuparam cargos em suas direções (e no ministério da Fazenda/
Economia), devido ao golpe e à eleição de um capitão 
assumidamente ignorante também a respeito de economia.  Veja as 
mudanças no ranking bancário. 

!  

Instituição financeira Data Ativo Total Em % Carteira de Crédito Em %2 Captações Em %3
BB 01/03/ 2016 1.406.846.003 17,2% 702.258.266 19,8% 1.103.651.578 19,4%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01/03/ 2016 1.242.204.968 15,2% 684.162.065 19,3% 1.081.541.801 19,0%
ITAÚ 01/03/ 2016 1.156.830.982 14,2% 441.394.805 12,5% 760.982.936 13,4%
BNDES 01/03/ 2016 925.173.490 11,3% 393.120.661 11,1% 588.333.634 10,3%
BRADESCO 01/03/ 2016 875.135.677 10,7% 353.718.025 10,0% 618.785.252 10,9%
SANTANDER 01/03/ 2016 669.686.496 8,2% 248.532.775 7,0% 431.412.678 7,6%
SUBTOTAL 6.275.877.616 76,9% 2.823.186.597 79,8% 4.584.707.879 80,6%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 17% 14% 15%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 1.425.366.368 509.557.529 835.872.730
2 - Privado Nacional 36% 33% 34%
2 - Privado Nacional 2.960.339.847 1.154.195.013 1.952.403.657
1 - Público 46% 53% 51%
1 - Público 3.771.622.351 1.874.635.986 2.903.468.617
TOTAL 8.157.328.566 100% 3.538.388.528 100% 5.691.745.004 100%
Fonte: If.Data Banco Central do Brasil (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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O Banco Itaú se tornou o maior banco brasileiro por ativos ou 
“formas de manutenção de riqueza”. O Banco do Brasil perdeu essa 
liderança histórica, apesar de ser o maior captador de recursos, 
graças às contas de clientelas cativas em funcionários, órgãos 
públicos e empresas estatais.  

A Caixa Econômica Federal retomou o primeiro posto em 
carteira de crédito, detido antes de seu reajuste patrimonial em 
2001, por conceder 70% do crédito imobiliário no país. Este avança 
por inércia, durante décadas, enquanto os demais créditos são 
rotativos e/ou em prazo menor, não acumulando em diversos 
balanços anuais. 

!  

Participação de mercado no estoque de crédito 
BANCOS 2016 2019
PESSOA JURÍDICA
BNDES 21,89% BNDES 18,31%
BB 18,92% BB 15,19%
CAIXA 12,25% BRADESCO 13,60%
BRADESCO 11,72% ITAÚ 9,85%
ITAÚ 9,10% CAIXA 9,69%
PESSOA FÍSICA
CAIXA 32,58% CAIXA 27,45%
BB 19,13% BB 18,07%
ITAÚ 11,91% ITAÚ 12,25%
BRADESCO 10,78% BRADESCO 11,35%
SANTANDER 7,68% SANTANDER 10,09%
CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
CAIXA 68,17% CAIXA 69,84%
BB 7,86% BRADESCO 7,97%
BRADESCO 7,26% BB 7,68%
ITAÚ 7,10% ITAÚ 7,12%
SANTANDER 5,73% SANTANDER 5,76%
CRÉDITO RURAL
BB 47,55% BB 52,78%
BRADESCO 6,14% BRADESCO 6,47%
SICREDI 4,28% ITAÚ 3,75%
ITAÚ 2,57% SANTANDER 2,85%
SANTANDER 2,53% SICREDI 2,64%
Fonte: BCB - Relatório de Economia Bancária (FNC)
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Por isso, a Caixa mantém ainda a liderança na participação de 
mercado (Market-share) de crédito às Pessoas Físicas, mas caiu de 
32% em 2017 para 27,5% em 2019. O Banco do Brasil manteve a 
segunda colocação, mesmo com a perda de um ponto percentual, 
caindo de 19% para 18%. O Itaú conquistou ½ ponto percentual: de 
11,77% para 12,25%. O Bradesco conquistou um ponto percentual: 
de 10,4% para 11,4%. O Santander completou o “big-five” dos 
bancos comerciais de varejo, ganhando 1,5 ponto percentual entre 
2017 e 2019: de 8,6% para 10,1% desse crédito. 

A participação de mercado (Market-share) no estoque de 
crédito às Pessoas Jurídicas, ainda foi liderado pelo BNDES, mas caiu 
de 21,3% em 2017 para 18,3% em 2019. O Banco do Brasil se 
manteve no segundo posto, embora caísse de 18,7% para 15,2%. 
Caiu mais a Caixa em posições: era a terceira com 12% e se tornou a 
quinta com 9,7%. O Bradesco tomou seu lugar ao ascender de 11,5% 
para 13,6%, bem como o Itaú de 9,2% para 9,9%. 

A Caixa manteve sua liderança inconteste no crédito imobiliário 
com 70% de 2017 a 2019. O Bradesco trocou de posição com o 
Banco do Brasil, indo de 7% para 8%, e o Banco do Brasil ficando 
pouco abaixo com 7,7%. Logo após vem o Itaú (7,1%) e o Santander 
(5,8%). Cada qual ganhou menos de um ponto percentual. 

No crédito rural, o Banco do Brasil se manteve na liderança, 
embora caísse de 55,5% para 52,8% de 2017 a 2019. No seu 
balanço do primeiro semestre de 2020, ele informa ter 64,3% do 
mercado do agronegócio, Market-share bem distinto daquele 
apresentado no Relatório de Economia Bancária de 2019, publicado 
pelo Banco Central. 

Os outros do “big-six” tinham pequena parcela desse mercado 
– Bradesco 6,5%, Santander 3,75%, Itaú 2,85% e Cooperativo 
Sicredi 2,6%. Os demais bancos comerciais e múltiplos com carteira 
comercial têm exigibilidades na concessão de crédito agrícola (13%) 
por conta de ameaça de multas e/ou recolhimentos compulsórios pela 
Autoridade Monetária. As cooperativas de crédito, em conjunto, 
tinham 11,65% em 2019. 

No crédito para capital de giro (PJ), o Banco do Brasil teve 
queda de 16,9% para 16,1%, enquanto os privados nacionais 
ascenderam: Bradesco de 14,3% para 15,7% e Itaú de 13,9% para 
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14,9%. A Caixa despencou de 16,3% para 10,2%, passando do 
segundo para o quarto posto. O Santander ficou em quinto lugar com 
queda de participação (7,6%). 

Esse banco de controle estrangeiro se destaca na liderança no 
crédito para aquisição de veículos, mantendo ¼ desse mercado. É 
secundado pelo Votorantim (18,6%), Bradesco (14,1%), Itaú (9,4%) 
e Safra (6,7%). É um mercado onde bancos públicos não atuam. 

Da mesma forma, os privados nacionais lideram o crédito por 
via de cartões: Itaú 34%, Bradesco 14,8%, Santander 13,3%. Banco 
do Brasil tem 12% e a Caixa só 4%. 

Nas tabelas apresentadas acima pode ser visto um resumo das 
mudanças no ranking bancário nos quatro anos entre o primeiro 
trimestre de 2016 e o de 2020. O Itaú ultrapassou tanto o Banco do 
Brasil quanto a Caixa com a perda de cada um desses bancos 
públicos de dois pontos percentuais (pp) no total de ativos. O BNDES 
perdeu o dobro ao passar de 11% para 7%. Itaú ganhou 2 pp, o 
Bradesco 1 pp e o Santander 2 pp. 

Sendo forçado a devolver os repasses do Tesouro Nacional, 
antes do prazo contratado, e elevado o custo de seu crédito com a 
troca de TJLP por TLP, enquanto o CDI referente ao custo das 
debêntures ficou abaixo dela, o BNDES sofreu uma queda absoluta 
em seus ativos de R$ 925 bilhões para R$ 718 bilhões. Sua carteira 
de crédito caiu de R$ 393 bilhões para R$ 285 bilhões por ele ter sido 
manietado. Além disso, sofreu a antecipação de pagamentos de 
empréstimos por seus devedores. Suas captações despencaram de 
R$ 588 bilhões para R$ 250 bilhões! 

A carteira de crédito do Banco do Brasil também caiu em 
termos nominais. Tinha saldo de R$ 702 bilhões antes do golpe em 
2016 e de R$ 662 bilhões no início da pandemia de 2020. 

Como já dito, pelo moto próprio do crédito imobiliário concedido 
em longo prazo, a Caixa elevou um pouco seu saldo credor. Passou de 
R$ 684 bilhões para quase R$ 700 bilhões. Em quatro anos, é uma 
variação muito diminuta, mas suficiente para tomar a liderança do 
Banco do Brasil. 
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Paradoxalmente, a Caixa perdeu depósitos em termos 
absolutos. Suas captações caíram de R$ 1,081 trilhão para R$ 1,073 
trilhão. Seus dirigentes atuais, assim como os dos demais bancos 
públicos, demonstram pouco se importar com esses indicadores 
financeiros cruciais em decadência – e o consequente retrocesso 
econômico do Brasil.  

Os ex-banqueiros de negócios só observam ter elevado o lucro 
líquido trimestral de todos os três bancos públicos. As vendas de 
ativos, isto é, patrimônio público para entes privados, propiciaram 
maiores lucros não recorrentes. São once for all (“uma vez por 
todas”), propiciando aumento de pagamento de dividendos para o 
Tesouro Nacional – os três alcançam quase 90% do total recebido de 
todas as empresas estatais. 

Um indicador dessa expansão dessa lucratividade conjuntural é 
todos os bancos públicos terem obtido 27% do lucro líquido total do 
sistema bancário, no 1T2016, e 42% no 1T2020. Enquanto isso, 
diminuíram suas participações de 46% para 38% em ativos, de 53% 
para 44% em carteira de crédito, e de 51% para 41% em captações. 

Os neoliberais estão “felizes como pintos no lixo” com o 
definhamento dos bancos estatais. Para eles, simplesmente, esses 
números mostrariam a intensidade do chamado “crowding out” dos 
bancos privados na Era Social-Desenvolvimentista (2003-2014), pré-
golpe. Referem-se ao fenômeno pelo qual o setor público toma 
espaço do setor privado.  

O que eles não reconhecem é ter sido devido à atuação 
anticíclica dos bancos públicos, isto é, contra os efeitos depressivos 
da crise mundial. Garantiram uma baixa taxa de desemprego até o 
fim de 2014. Naquela crise, os privados recuaram e os públicos 
avançaram. Agora, durante a pandemia, não. Por isso, estamos em 
Grande Depressão. 

Privatização da Gestão de Dinheiro-Público 

O poder se expressa nas diversas relações sociais. Onde 
existem relações de poder, existe Política. Esta se refere às ações 
coletivas, em defesa de interesses particulares, mas necessários de 
serem conciliados com os demais de toda a sociedade. 



  45

A palavra República deriva do latim res publica, expressão 
traduzida como “assunto público”. Em República democrática, cabe ao 
Poder Legislativo a elaboração de leis reguladores do Estado de 
Direito, assim como da conduta dos cidadãos e das organizações 
privadas e públicas. O Poder Executivo tem como objetivo governar o 
povo e administrar os interesses públicos, de acordo com a 
Constituição do país.  

O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado republicano 
brasileiro. A ele é atribuída a administração da Justiça na sociedade, 
através do cumprimento de normas e leis judiciais e constitucionais. 

“O vencedor leva tudo” [winner takes all] é uma ideia de 
submissos à cultura norte-americana. Na eleição presidencial de lá, o 
vencedor em cada Estado leva todos seus delegados a votar em si no 
Colégio Eleitoral. Esta também é uma característica de livre-mercado, 
onde os com maior poder capturam grande parte dos benefícios, 
deixando uma parcela muito pequena para os demais participantes. 

Aqui, no Brasil, em uma eleição republicana democrática, “o 
vencedor não leva tudo” para seu clã, sua dinastia, sua paróquia ou 
sua casta da natureza profissional. Uma aliança entre a casta dos 
militares e a casta dos mercadores não autoriza aquela garantir a 
esta a compra barata de patrimônio público. 

O esquartejamento, seja da Petrobras, seja da CAIXA, para 
vender essas empresas estatais aos pedaços por valor superior aos 
dividendos recebidos pelo Tesouro Nacional, em um mandato, não é 
uma gestão adequada da coisa pública. Não é “cosa nostra”. 

São urgentes as ações do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário para impedir a captura privada do Estado por membros 
passageiros no Poder Executivo. As práticas de corrupção e 
patrimonialismo, aparelhamento e captura, conflito de interesses e 
promiscuidade, nepotismo e privatização, resultam da ideia de “o 
vencedor leva tudo”, propagada por agentes do mercado privado. 

É necessário prevenir quanto a projetos pessoais leiloarem a 
integridade das instituições de Estado. A Medida Provisória 995/2020 
viabiliza parcerias estratégicas com empresas privadas, feitas sem a 
impessoalidade exigida no trato da coisa pública. Tem o objetivo de 
agregar valor às pretendidas vendas de ações das subsidiárias Caixa 
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Seguridade e Caixa Cartões – e até Loterias! Busca proteger 
juridicamente seus cúmplices. 

Os servidores públicos concursados na CAIXA não podem se 
dividir entre a missão social de bem atender à população mais pobre 
brasileira e a eventual premiação por “bater meta” de venda de 
apólices de seguros para lucro de “empresas-parceiras” privadas. Isto 
se trata de uso de dinheiro público, para pagamento dos funcionários, 
em benefício de lucro privado! 

Oferecer, de maneira forçada, produtos de seguro para o perfil 
de clientes do Varejo Tradicional, composto de depositantes de 
poupança com baixo saldo médio, predominante na CAIXA, não deve 
ser obrigação de seus gerentes. Devem conceder sim o prioritário 
crédito imobiliário para a aquisição da moradia, o maior fator de 
mobilidade social das famílias pobres. 

Duvida-se do cálculo da relação custo / benefício para a Caixa, 
contando com uma expressiva carteira de clientes e uma marcante 
presença em canais de distribuição de produtos bancários, conceder 
sua marca de grande aceitação no mercado para venda de produtos 
alheios de seguradoras privadas. Não está claro, inclusive para a 
opinião especializada, qual será seu ganho ao ceder a agente privado 
o reconhecimento da marca, o foco no seu cliente e o acesso aos 
seus sistemas de informações superiores. 

Com as taxas de juros em níveis historicamente mais baixos, o 
potencial de o bancassurance assegurar receitas de maneira 
independente de juros se deve aos novos processos de análise de big 
data digitais. A Caixa Seguridade obteria, de maneira autônoma à 
promiscuidade com agentes privados, os três componentes essenciais 
– personalização, experiência do cliente e engajamento omnicanal – 
para a estratégia de crescimento contínuo do bancassurance. 

Vale muito mais a pena a Caixa, em lugar de priorizar bons 
negócios para seguradoras privadas, investir pesadamente em 
digitalização e/ou modernização de seus canais de acesso. Por 
exemplo, seu internet-banking e seu mobile-banking são objetos de 
reclamações (e perdas) de seus clientes do Varejo de Alta Renda.  

O atual (e transitório) dirigente da Caixa tem o único propósito 
de cumprir a promessa de oferecer good-business para O Mercado 
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com a abertura de capital da Caixa Seguridade, subsidiária de 
seguros da Caixa Econômica Federal, para inflar mais a bolha de 
especulação bursátil. Parece querer apenas se cacifar para o retorno 
triunfal ao setor privado com a repetição da euforia de um evento 
similar do qual participou: a oferta inicial de ações da BB Seguridade 
(BBSE3), a seguradora do Banco do Brasil, em 2013. 

Desde sua posse, a experiência destacada do preposto foi 
apenas ter sido o analista, no banco Brasil Plural, condutor do IPO da 
BB Seguridade. No banco Pactual, estruturou ofertas de ações de 
bancos de médio porte. Essas instituições passaram por problemas 
depois da estreia na bolsa de valores.  

A privatização da gestão da Caixa Seguridade Participações S.A. 
dá continuidade ao seu processo de escolha personalista de parceiros 
– e não via concorrência pública e notória. Ela não se caracteriza pela 
impessoalidade exigida no trato da coisa pública. 

Atrair sócios privados não ajuda a melhorar o resultado de 
determinadas áreas de negócios. Atende apenas à proposta do 
governo de reduzir o tamanho do Estado ao mínimo, retirando do 
banco público uma fonte importante de retorno. Os servidores do 
Banco do Brasil sentem hoje falta da receita recorrente da BB 
Seguridade. O concorrente Bradesco tem 100% da operação de 
seguridade e obtém nela mais de 1/3 de seu lucro. 

Na narrativa neoliberal a favor da “privatização” da Caixa 
Seguridade, isto é, gestão sob a ótica privada de aparelho do Estado, 
só conta a disposição dos executivos prepostos direcionar a gestão do 
banco para bons negócios de venda/compra de patrimônio público. 
Há uma ilusória expectativa dos especuladores de aumentar as 
vendas de apólices ao ampliar o atendimento com esse foco 
comercial. Desconhecem “o perfil socioeconômico do pobre 
brasileiro”, atendido pela CAIXA. 

É simplesmente ridículo o argumento de “os recursos a serem 
levantados com o IPO ajudarão o governo federal a reduzir o seu 
déficit orçamentário”. É próprio de quem adota discurso ideológico e 
ignora fatos e dados.  

Em agosto de 2020, o déficit primário do setor público estava 
contabilizado pelo Banco Central do Brasil em R$ 611 bilhões (8,5% 
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do PIB). Como ainda pagava R$ 322 bilhões de juros nominais (4,5% 
do PIB), o déficit nominal era R$ 933 bilhões ou 13% do PIB. A 
expectativa de ganho once-for-all [uma vez por todas] da CAIXA é 
de, no máximo, de um dígito de bilhões de reais. 

Inclusive pelo fato de a CAIXA ser uma empresa totalmente 
estatal (100% de ações do Tesouro Nacional), os investidores, 
principalmente de origem estrangeira, tendem a ver com receio esta 
“venda de seu esquartejamento”. Dada a desconfiança, 
provavelmente, precificarão suas ações abaixo de seu valor justo. 

Não se sabe qual foi o critério para resolver as questões de 
contrato com a francesa CNP Assurances e com a corretora Wiz. 
Muito menos se conhece qual é razão de ter firmado acordos com a 
Tokio Marine Seguradora S.A. e a Icatu Seguros para a formação de 
novas sociedades mistas (público-privada) com a promessa de 
explorar os servidores públicos da CAIXA pelo prazo de 20 anos. O 
desconhecido “processo competitivo” não teve uma concorrência 
pública e notória. Parece ser troca de favores pessoais para o futuro.  

Os processos para escolha dos parceiros para os demais 
segmentos a terem gestão privatizada continuam em andamento: 
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilliis? Cur? Quomodo? Quando? [Quem? 
O que? Onde? Por que meios? Por que? Como? Quando?] Não se 
justificou, em documento técnico de acesso público, quem é a pessoa 
responsável, o fato, o lugar, os meios, os motivos, o modo, o tempo. 

Parece então não haver nenhuma justificativa técnica-financeira 
para as partes celebrarem em novas companhias um contrato de 
distribuição para lhe conferir o direito de explorar a rede de 
distribuição da CAIXA por 20 anos. É muito baixa a remuneração para 
a Caixa Seguridade. Ela só terá custeadas as despesas totais de 
comercialização por produto em valores pré-definidos (uma 
“comissão de distribuição”), sem correção monetária periódica, além 
de uma taxa de performance atrelada ao desempenho anual em 
volume e lucratividade. 

Aproximando-se do penúltimo ano de governo neoliberal, o 
executivo preposto se apressou em tornar operacional a subsidiária 
CAIXA Cartões Holding S.A.. Pretende ainda vender todo o patrimônio 
do banco estatal relacionado a meios de pagamento. Abrange, dentre 
outros, as atividades de emissão, gestão de contas, instrumento de 
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pagamentos, adquirência, credenciamento e fidelização. Não se 
justifica essa privatização absurda de área extremamente estratégica 
e lucrativa em outros bancos! 

O dirigente privatista está cumprindo apenas uma missão 
ideológica, em vez de atender à missão social da CAIXA. Busca 
alinhamento com o plano estratégico neoliberal de deixar o Estado 
mínimo, ou seja, “terra arrasada” para seus sucessores, em esperada 
alternância democrática de poder.  

O executivo, nomeado para esquartejar e vender a CAIXA por 
partes, falou em evento do banco estrangeiro Credit Suisse, no fim de 
janeiro de 2020, em São Paulo, “a abertura de capital é a forma de 
proteger a Caixa em outros governos”.  

Por destruir instrumentos desenvolvimentistas para futuros 
governos a serem eleitos democraticamente, interfere na relação 
Poder Executivo-Poder Legislativo sob a vigilância do Poder Judiciário. 
Confessadamente, compromete a alternância democrática de poder 
nas próximas eleições. Isso não é um crime lesa-pátria?! 

Bancos Digitais e Fintechs ameaçam os Big Five Bancos Brasileiros? 

Brett King, autor do livro Bank 4.0: Banking Everywhere, Never 
at a Bank (UK; John Wiley & Sons; 2019), apresenta uma linha do 
tempo na história bancária mundial. 

O Banco 1.0 começou na Itália com a família Médici no Século 
XII. De 1472 a 1980, os bancos tradicionais configuraram um sistema 
bancário ramificado em rede de agências como pontos de acesso. 
Com o dinheiro emprestado sendo depositado nessa rede, o sistema 
possibilitava o multiplicador monetário. Era maior em função de 
menor saque de papel-moeda. Esta retirada determinava a 
necessidade apenas de reservas bancárias fracionárias, quando a 
Autoridade Monetária não exigia recolhimento compulsório.  

O Banco 2.0 representou o surgimento do banco de 
autoatendimento, definido pelas primeiras tentativas de fornecer 
acesso bancário fora do horário comercial do banco. Iniciado com 
caixas eletrônicos, se acelerou em 1995 com comercialização da 
Internet. 
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O Banco 3.0 representa o sistema bancário quando e onde o 
cliente precisar, devido ao surgimento do smartphone em 2007. 
Acelerou a mudança para pagamentos móveis, P2P e bancos 
inovadores construídos sobre a base de “celulares bancários” [mobile 
banking]. Esse canal virtual é visto como agnóstico por quem o 
considera um fenômeno sobrenatural inacessível à compreensão 
humana. Significa “desconhecido" ou "não cognoscível”. A experiência 
bancária deixa de ser presencial. 

O Banco 4.0 está onipresente desde 2017. Entrega produtos 
bancários em tempo real através de camadas de tecnologia. Oferece 
experiências contextuais, engajamento do cliente sem atrito e um 
aconselhamento inteligente, baseado em IA (inteligência artificial). 
Omni-channel digital permite a integração das diversas opções de 
atendimento ao cliente sem requisito de existir uma rede de 
distribuição física. 

A questão-chave para muitos é a do título: bancos digitais e 
fintechs ameaçam os big five bancos brasileiros? Uma resposta cabal 
requer o exame de dados e informações. 

A crise de 2008 gerou uma onda de desconfiança em relação 
aos bancos, justamente quebrando um requisito básico para o 
funcionamento do sistema bancário: a confiança. Os clientes 
necessitam confiar na garantia de existência de sua “moeda invisível”, 
isto é, a escritural ou digital, contabilizada a partir de depósitos à 
vista.  

Quando leigos descobrem os bancos só deterem uma fração em 
papel-moeda do total de seus depósitos, em circunstâncias de crise 
de confiança, podem provocar uma corrida bancária. Aí o Banco 
Central tem de conceder empréstimos de liquidez aos bancos, 
enviando carros-fortes com o papel-moeda para demonstrar a 
“prova-viva” da solidez ou saúde bancária, chamada por economistas 
pernósticos de higidez sistêmica.  

A descoberta do poder do sistema bancário multiplicar moeda, 
como um fruto do efeito de rede, inspirou nerds em tecnologia. Os 
cyberpunk (ou ciberanarquistas) mesclaram ciência avançada, como 
as tecnologias de informação e a cibernética, com uma tentativa de 
mudança radical na ordem social. Criaram a criptomoeda ou o bitcoin. 
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O desejo de afastamento físico em relação a banco também 
impulsiona a nova geração a usar fintech pela facilidade de acesso a 
novas tecnologias. Além de jovens estudantes ou profissionais terem 
smartphones com acesso à internet, os serviços de armazenamento 
de dados em nuvem baratearam a montagem de uma empresa 
digital. 

Fintechs são distintas de “bancos digitais”. Elas são altamente 
especializadas: algumas têm dois ou três produtos, mas a grande 
maioria oferece apenas um. Tentam automatizar algum serviço 
bancário para serem mais ágeis e terem custos menores. No Brasil, 
surgiram mais fintechs a partir de 2014. Em junho de 2019, segundo 
o Radar FintechLab, existiam apenas 12 bancos digitais, mas 529 
fintechs. O maior número (151) era de pagamentos, depois, 95 de 
empréstimos, 90 de gestão financeira, 75 para eficiência financeira, 
38 investimentos, 37 seguros, 36 criptocurrency, 25 funding, 19 
negociação de dívidas, 12 câmbio e remessas e 12 multiserviços. 

Exemplos distinguem uma da outra: a Neon e o Banco Inter. A 
primeira se apresenta apenas como uma conta 100% digital. Fornece 
um cartão de crédito sem anuidade pelo qual só paga o que gastar. O 
cliente pode pedir o seu cartão virtual direto no app Neon. 

Apresenta o CDB Neon como uma evolução da poupança por 
render a partir de 95% do CDI, enquanto a poupança rende só 70% 
do CDI. É possível investir a partir de R$ 10. Caso decida manter o 
valor investido pelo período de 3 anos, o rendimento vai crescendo 
até chegar a 101% do CDI. Mas pode ser resgatado a qualquer 
momento. São CDBs (Certificados de Depósito Bancário) de seu 
parceiro, o Banco Votorantim, garantidos pelo Fundo Garantidor de 
Crédito em até R$ 250.000,00. 

O cliente pode depositar na sua conta Neon, seja por 
transferência via TED ou DOC de outros bancos, seja por boleto 
bancário, emitido no app na aba depósitos e pago em qualquer banco 
ou casa lotérica. Não tem tarifa para transferências ou pagamento do 
boleto. O cliente pode sacar em qualquer caixa eletrônico da rede 
Bancos24Horas no Brasil e no exterior da Rede Plus. O primeiro 
saque mensal é grátis e os demais custam R$ 6,90 se não tiver a 
Neon+ com 3 saques grátis a mais por 30 dias corridos. Em menos 
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de dois anos, a Neon saltou de 40 mil para 2 milhões de clientes 
ativos. 

Apesar de conceder também empréstimo pessoal, a Neon se 
apresenta só como uma fintech. Afinal, o que é um banco? 

Assim como dinheiro se define por uma moeda capaz de 
cumprir suas três funções clássicas – meio de pagamento, unidade de 
conta e reserva de valor – um banco adquire uma concessão da 
Autoridade Monetária para cumprir também três funções clássicas: 

1. prover um sistema de pagamentos com papel-moeda ou moeda 
eletrônica;  

2. captar depósitos de terceiros, oferecendo aplicações financeiras 
seguras, líquidas e rentáveis para seus rendimentos financeiros 
substituírem renda do trabalho na fase inativa dos 
trabalhadores;  

3. oferecer financiamentos para alavancagem financeira da escala 
do negócio e, em consequência, da rentabilidade dos 
capitalistas, além de conceder crédito ao consumidor para 
aquisição de bens com compras a prazo. 

Banco digital provoca uma destruição criadora à la Schumpeter? 
Mistura inovação disruptivas, empreendedorismo, capital e crédito. 
Usa dinheiro de outros em benefício da própria expansão ao 
conseguir associados confiantes em seu projeto. O ganho do fundador 
é a manutenção de sua gestão e a participação acionária no grupo 
majoritário com divisão de lucros e/ou eventuais prejuízos. Com o 
sucesso do empreendimento, faz uma abertura de capital: IPO de 
parte minoritária com cotação atribuída por mercado de ações. 
Depois, toma dinheiro emprestado para fusões e aquisições de 
concorrentes, para elevação do valor de mercado e enriquecimento 
dos sócios. 

Para conseguir escalar o negócio, a Neon recebeu uma nova 
rodada de captação (série B), de R$ 400 milhões. O capital, 
levantado para dar escala ao negócio da startup, foi liderada pelo 
fundo americano General Atlantic e pelo Banco Votorantim, além dos 
fundos já investidores na primeira rodada: Monashees, Omidyar 
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Network, do fundador do eBay Pierre Omidyar, Propel, Quona e Mabi. 
Em maio de 2018, captou R$ 72 milhões.  

O SoftBank é um conglomerado multinacional de origem 
japonesa com foco em tecnologia, com valor investido acima de US$ 
400 bilhões. Quase metade dos US$ 97 bilhões do Vision Fund, criado 
pelo SoftBank para investir no setor de tecnologia, veio do Fundo 
Soberano da realeza saudita. Entre os maiores investimentos globais 
do SoftBank estão empresas como Uber, Alibaba, ARM e mais de 90 
outras empresas de internet e tecnologias disruptivas. Possui 15% do 
capital de R$ 2 bilhões do Banco Inter.  

Este é o primeiro banco brasileiro 100% digital com uma 
completa plataforma de serviços financeiros. Ao longo de 23 anos, 
com o nome Intermedium mudou de financeira para banco, de 
regional para nacional, de crédito para serviços múltiplos. A partir de 
2017, adotou a nova marca: Banco Inter.  

Atingiu a marca de 3,3 milhões de contas digitais no 3T19, 
número 3,1 vezes maior em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Abre em média mais de 12 mil contas por dia útil. O número 
de clientes ativos atingiu 1,9 milhão, com crescimento de 192% 
frente ao 3T18. O Cross-Selling Index (CSI) atingiu 2,55 produtos por 
cliente. Alcançou 338 mil investidores ativos na Plataforma Aberta 
Inter (PAI), já representando 10% da base de clientes, crescimento 
anual de 3 vezes. O volume transacionado de R$ 2,2 bilhões em 
cartões foi 2,5 vezes maior no último ano. 

Ele se distingue de bancos tradicionais por quase ¾ dos clientes 
da conta digital estarem abaixo de 36 anos de idade. A renda mensal 
média dos clientes é R$ 3.000: 43% até R$ 2 mil e 31% entre esse 
valor e R$ 4 mil. Por ser digital, tem clientes em 5.511 cidades 
brasileiras. Se apostar em mobilidade social, poderá crescer junto 
com seus clientes. 

Obviamente, em números absolutos, os bancos digitais e as 
fintechs, em fase inicial de uma transição histórica no sistema 
bancário, não ameaçam os big five bancos brasileiros. Eles 
exemplificam o potencial da inovação disruptiva: a substituição de 
agências (e bancários) por aplicativos em celulares inteligentes. Os 
big five passam a copiá-los, associar-se ou a fazer parcerias com 
eles. 
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Para encerrar, apresento alguns números importantes do 
sistema financeiro nacional – e desconhecidos por não especialistas. 
Existem 330 milhões de cartões de débito emitidos, mas bem menos 
(115 milhões) estão ativos. Somando a parcela (70%) da população 
em Idade Ativa (15-64 anos) e a da idosa (acima de 65 anos), 10%, 
obtém-se 80% de 211 milhões ou 130 milhões pessoas. Descontando 
15 milhões ocupados em zona rural, resulta em a população urbana, 
público-alvo dos bancos, estar praticamente toda “bancarizada” ao 
contrário do dito por muitos analistas levianos, inclusive estrangeiros. 

No fim do ano passado, existiam 70 milhões de contas mobile 
banking e 53 milhões com uso de internet banking em amostra de 20 
bancos do painel da pesquisa contratada pela FEBRABAN. Entre 2009 
e 2018, o percentual de transações em agências, PAB, ATM, central 
de atendimento e correspondentes caiu de 70% para 31%. A parcela 
de Internet, Home e Office Banking permaneceu praticamente a 
mesma: 30%. Portanto, celular bancário (Mobile Banking) ocupou-se 
daquela parcela de transações antes realizadas por atendimento 
presencial: era zero em 2009 e cresceu para 39% em 2018. 

Considerando também POS (ponto-de-venda de cartões) 
estável no período em 16%, 60% das transações se davam em canais 
digitais (Internet e Mobile Banking) – eram 40% em 2012. Outros 
canais “físicos” caiu de 44% para 24% no período.  

Desconsiderado os POS, os clientes passaram a priorizar os 
canais digitais para fazer operações sem movimentação financeira: de 
62% em 2012 para 84% em 2018. Com movimentação financeira, no 
período, POS cresceu de 32% para 41%, canais digitais de 18% para 
23%, enquanto outros canais (agências, ATMs, etc.) caíram de 50% 
para 36%. 
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Vale lembrar, há muitos anos, desde os anos 90s, os 
investimentos e as despesas em tecnologia bancária giram em torno 
de R$ 20 bilhões por ano. Em 2019, gastou R$ 24,6 bilhões. Desse 
modo, os gastos anuais com tecnologia realizados pelos bancos são 
similares aos do governo no Brasil, cada qual equivalendo a 14% do 
total. No mundo, o setor público faz 16% e o setor bancário, também 
em segundo lugar, faz 13%. A diferença é o montante: US$ 41,3 
bilhões no Brasil e US$ 2,8 trilhões no mundo. 

Por fim, ressalto: com o acesso à cidadania financeira, 
alcançado durante o governo popular-democrático (2003-2016), 
todos nós participamos do sistema bancário. É um direito do cidadão 
– e devemos ser proativos em sua defesa! 
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Inovações Disruptivas ou Destruições Criadoras: 5G, Home Office e 
PIX 

Inovação disruptiva é um processo pelo qual uma tecnologia, 
produto ou serviço é transformado ou substituído por uma solução 
superior. Esta, por ser mais acessível, simples ou conveniente, se for 
percebida pelos consumidores, provoca uma mudança em seus 
comportamentos. A solução anterior se torna obsoleta e desaparece. 

Esse é um novo nome para o conceito anterior de destruição 
criativa, divulgado por Joseph Schumpeter (1883-1950)? Esta 
representa o surgimento e a consolidação de produtos e métodos de 
produção substitutos, capazes de ocuparem espaço no mercado e 
causarem o desaparecimento de produtos e métodos antigos. 

Ambos conceitos se referem às inovações em empreendimentos 
emergentes. Eles ganham nichos crescentes no mercado, podendo 
implicar até na falência das empresas antes estabelecidas – e 
imaginadas serem eternas. Sem dúvida, há muita similaridade nos 
conceitos de destruição criativa e inovação disruptiva. 

Empreendedorismo exige inovação para superar os obstáculos, 
a inércia e a resistência de modo a revolucionar o padrão de 
produção. Explora como destruição criativa uma invenção, uma 
possibilidade tecnológica ainda não tentada, novos produtos ou novas 
fontes de fornecimento de matérias primas. 

O empreendedor pode prosperar em ambientes com direitos de 
propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos. Porém, sua 
principal condição de sobrevivência é o crédito farto e barato, para 
fazer a alavancagem financeira de seu negócio.  

Nesse sentido, os banqueiros credores ou outros associados 
capitalistas, capazes de mobilizar capital, avaliar a viabilidade 
comercial de projetos, administrar r iscos, monitorar os 
administradores, fazer bons negócios, redirecionar os recursos de 
velhos para novos canais, são julgadores de empreendedorismo. Em 
última instância, são também empreendedores. 

Essa dinâmica capitalista, chamada por Schumpeter de 
“destruição criativa”, é um conceito fundamental para entender a 
concorrência. É a força amoral capaz de levar ao obsoletismo alguns 
produtos (e empreendimentos) ao serem superados por inovação.  
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A inovação impulsiona, de maneira irrefreável, o crescimento 
econômico, gerando lucros para os vencedores e falências para os 
vencidos. Produtos e métodos capitalistas inovadores estão sempre 
(e impiedosamente) tomando o lugar dos antigos.  

Por forjar o novo, o empreendedor é o agente da inovação 
capaz de destruir o velho. Se levar junto os valores antigos, esse 
processo gera insegurança aos conservadores. 

A leitura de Schumpeter propicia uma visão holista ou sistêmica 
de inovação, empreendedorismo, estratégias de negócios, crédito e 
ciclos econômicos. Embora tenha elaborado uma Teoria do Ciclo 
(“intervalo entre crises”) distinta da vulgar e simplória “psicologia das 
crises”, reducionista de tudo à “fada da confiança” – expectativa 
incerta de empresários –, ele destaca apenas o boom terminar com o 
crash, e a depressão começar e durar até a passagem do tempo a 
transcorrer até os produtos de novos empreendimentos aparecerem 
no mercado.  

Um novo boom se sucede à depressão quando o processo de 
reabsorção das inovações estiver terminado. Essa sua explanação 
tecnológica não apela para fenômenos psicológicos recorrentes nos 
indivíduos participantes do mercado, resultantes da crise: pânico pós-
euforia, pessimismo pós-otimismo, etc. Tampouco explica as crises 
pelas tendências altistas prévias. Toda essa vulgaridade seria um 
raciocínio circular ou estéril em “explicação” tautológica e não 
científica. 

Nenhuma Teoria do Ciclo pode ser quantitativa, porque não há 
regularidade temporal. A duração efetiva de cada fase do ciclo 
depende dos dados específicos dessa realidade. 

Além de maior antevisão de ganhos, o empreendedorismo 
requer uma situação econômica estável, isto é, uma “normalização”. 
Só ela é capaz de permitir um cálculo razoavelmente confiável a 
respeito de possíveis desdobramentos futuros.  

A acessibilidade limitada às novas e mais vantajosas 
possibilidades, frente à concorrência, se dá de maneira filtrada. Exige 
qualificações pessoais e circunstâncias exteriores favoráveis ao 
aparecimento em bloco dos empreendedores inovadores. 
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O boom surge quando se investe capital em novos negócios. O 
impulso se difunde, de maneira sistêmica, pelos mercados de 
trabalho, matérias-primas, equipamentos, etc. 

O efeito do aparecimento de novos empreendimentos em bloco 
sobre as empresas antigas e sobre a situação macroeconômica antes 
estabelecida leva em consideração o fato de, em regra, o novo não 
nascer do velho, mas aparecer ao lado deste. Logo, ele o elimina na 
concorrência. A mudança das condições leva a um processo temporal 
de readaptação de setores de atividade, produtores, consumidores e 
financiadores. 

A diferença entre teóricos do ciclo econômico reside na 
explicação da circunstância capaz de cortar o boom e ocasionar a 
depressão. Uns destacam a superprodução de bens de capital e 
decorrente expansão da capacidade produtiva face à demanda 
efetiva. Apelam às circunstâncias indutoras dos produtores de 
equipamentos fabris, de material de construção, plantas industriais, 
etc., produzir periodicamente mais além dos seus mercados serem 
capazes de absorver em uma conjuntura alterada. 

Outros enfatizam todo o ciclo de endividamento. Após uma fase 
de “normalização”, há nova alavancagem financeira até o boom inflar 
uma bolha de ativos. Após o auge, explode o crash e vem a 
depressão. Superada a fase de desalavancagem financeira, a política 
monetária fica “empurrando corda”. É como a economia brasileira 
está agora com uma taxa de juro real negativa. Mesmo assim, o setor 
privado não investe, embora já esteja com menor grau de 
endividamento, porque o ritmo de vendas não se recuperou e há 
excesso de capacidade produtiva ociosa. 

Nesse estágio, o “beabá keynesiano” ensina uma lição não 
aprendida pelo Guedes – apesar de “ele ter lido a Teoria Geral três 
vezes em inglês”: o gasto público em investimento produtivo (por 
exemplo, em infraestrutura) tem de substituir o gasto privado até 
este ser arrastado pelo multiplicador de renda e empregos. Mas o 
conhecimento só da obra de John Maynard Keynes é insuficiente. 

Michal Kalecki possui uma Teoria dos Determinantes do 
Investimento mais completa. Além do grau de endividamento, 
expectativa de lucro e grau de utilização da capacidade produtiva, tal 
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como Schumpeter, destaca um quarto fator crucial: inovação 
tecnológica. 

As oportunidades estão no horizonte para empreendedores. Há 
a perspectiva do 5G, exigente de investimento em conexões de fibra 
ótica e antenas, propiciar soluções de “internet das coisas” (IoT), 
atualmente carentes de falta de cobertura, capacidade ou com custo 
muito elevado. Poderá, por exemplo, propiciar conectividade com o 
campo, isto é, dar autonomia para máquinas agrícolas trabalharem, 
com monitoramento remoto, todo o tempo necessário para elevar a 
produtividade do agronegócio.  

Outros exemplos são os caminhões autônomos em mineração, 
a extração de petróleo e gás, as fábricas automatizadas, a 
telemedicina à distância, a vigilância facial para segurança pública, 
etc. A rede 5G propiciará também veículos aéreos não tripulados 
(drones) em voos de entrega até para municípios vizinhos. A coleta 
de dados massivos e seu processamento em tempo real propiciará 
evitar desastres naturais – e criação de realidade virtual para jogos 
eletrônicos, criação artística e treinamento prático. O 5G vai 
revolucionar os processos de logística ou gestão do transporte 
autônomo. 

O Home Office atinge quase todos os trabalhadores intelectuais 
cuja atividade pode ser realizada de maneira remota em suas 
moradias. Seu impacto vai desde o Ensino à Distância, com maior 
exigência de responsabilidade dos estudantes autodidatas online, até 
menores gastos com alimentação fora de casa, roupas e transporte. 
Talvez se confirme a troca da custosa aquisição e manutenção de 
automóveis particulares ociosos pelo uso maior de bicicleta, Uber ou 
aluguel de carro para viagem de fim-de-semana.  

Caso permaneça o Home Office em longo prazo, os moradores 
de “apertamentos” em metrópoles poderão os trocar por casa de 
praia, serra ou sítio no interior, se esses antigos lugares de veraneio 
forem dotados, senão de 5G, pelo menos de banda larga em alta 
velocidade. Se não quiserem adquirir antes de as experimentar, o 
Airbnb é a oportunidade apresentada para temporadas de trabalho 
remoto em lugar aprazível. 

Evidentemente, todo esse deslocamento funcional provocará 
desemprego tecnológico e necessidade de readaptação, em nova 
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capacitação profissional, para outros setores de atividade. Os 
desocupados (“perdedores”) pela automação/robotização 
necessitarão de renda básica universal a ser paga com maior carga 
tributária sobre os “vencedores”. 

Boa compensação seria o PIX (pagamentos instantâneos) levar 
à diferenciação entre preço à vista e preço à prazo. Acabará a 
“jabuticaba” de o preço à vista ser inflado com os custos impostos 
pela indústria de recebíveis e crédito rotativo. Mudará o modelo 
brasileiro de cartões com imposição de “prestações sem juros”. 
Alterará a percepção de vantagem em usar “dinheiro vivo” (papel-
moeda) para obter descontos nas compras à vista. A CBDC [Central 
Bank Digital Currency] acabará com o “dinheiro frio ou sujo”. 

Operações Recentes dos Bancos de Investimento no Brasil 

Bancos de investimento se especializam em operações 
estruturadas. Essas operações privadas são, por exemplo, uma 
participação societária provisória em empresas ou lançamentos de 
títulos de dívida direta (debêntures) de empresas não-financeiras. 
Entre outros objetivos, propicia capital de giro.  

Isso pode ser feito mediante o uso de recursos próprios, 
quando concede “garantia firme”, ou de terceiros. No primeiro caso, 
esse braço de um conglomerado “encarteira as debêntures” em 
substituição ao crédito direto para as grandes corporações emissoras. 

Os bancos de investimento não oferecem conta corrente para 
depósitos à vista ou outras para captar depósitos a prazo ou de 
poupança. Atuam, geralmente, com repasses de recursos captados 
tanto interna como externamente. Podem emitir títulos para 
investidores qualificados como Letras Financeiras, administrar e 
vender cotas em fundos de investimento, realizar empréstimos de 
médio e longo prazos. 

Eles oferecem diversas opções de investimento, para pessoas 
físicas e empresas, como ações, debêntures, Letras de Crédito, Letras 
de Câmbio e CDB, emitidos por bancos comerciais. Conectam 
investidores com companhias com demanda por empréstimos. 
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Como agentes intermediadores oferecem aos investidores 
qualificados oportunidades de aplicar seus recursos. Apresentam 
capital suficiente para alavancar empréstimos para outras 
organizações empresariais. 

No mercado de capitais, seu foco principal está na emissão de 
debêntures e na realização de IPO (Oferta Pública Inicial) de ações na 
Bolsa de Valores.  

Para o crescimento de companhias abertas, essas instituições 
financeiras privadas contribuem para a sua expansão e valorização de 
suas ações no mercado. Para reestruturação de uma organização 
empresarial, os bancos de investimento assumem a gestão de uma 
companhia na iminência de falir e examinam se com alguma 
reengenharia financeira ela tem potencial para reverter esse 
resultado e voltar lucrar. 

Diferentemente dos bancos de investimento atuantes no 
Atacado, os bancos comerciais focalizam o Varejo com transações de 
crédito de curto prazo tanto para empresas, como para pessoas 
físicas, ganhando spread, isto é, a diferença entre custo de captação 
de dinheiro e o valor recebido em juros, quando concede 
empréstimos. Têm o principal foco na captação de depósitos à vista, 
a prazo e de poupança. São agentes do sistema de pagamentos de 
varejo. 

As instituições financeiras focalizadas em grandes operações 
são conhecidas como “bancos de negócios”. Estes bancos de 
investimento têm como foco de atuação operações financeiras de 
médio e longo prazos. Sua atuação é restrita ao campo de 
investimentos.  

Sua fonte de lucro é derivada das tarifas e comissões cobradas 
para realizar as transações, muitas similares às das corretoras. No 
Brasil, bancos de investimento trabalham também como 
componentes dos bancos múltiplos. Possuem pelo menos dois tipos 
de carteira: a comercial e a de investimentos. Os clientes, muitas 
vezes não percebem as diferentes contabilidades dos serviços de 
conta corrente e os de aplicações financeiras. 

Entre os principais bancos de investimento atuantes no Brasil e 
no mundo está o BofA Securities. Antes da aquisição da Merrill Lynch 
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& Co pelo Bank of America, em janeiro de 2009, era conhecido como 
Bank of America Merrill Lynch. Em decorrência da crise financeira, 
houve a fusão das atividades como banco corporativo e de 
investimentos das duas instituições. Ele presta serviços para fusões e 
aquisições, mercados de capitais de ações e dívidas, empréstimos, 
negociações, gerenciamento de riscos, pesquisa e gerenciamento de 
liquidez e pagamentos. 

O Credit Suisse é um banco de investimentos suíço também 
atuante no mercado brasileiro. Oferece uma linha de soluções 
financeiras personalizadas de acordo com o perfil de seus clientes. No 
Brasil, ele se associou a Hedging-Griffo, uma reputada empresa de 
gestão de recursos. O Credit Suisse trabalha de forma geral com três 
linhas distintas: Private Banking, Asset Management e Investment 
Banking. Tem experiência significativa em fusões e aquisições, além 
de colocações primárias e secundárias de ações e instrumentos de 
dívida corporativa. 

O J.P. Morgan é um banco de investimentos existente nos 
Estados Unidos desde o século XVII e atuante no mercado brasileiro 
há mais de ½ século. Líder global, o J.P. Morgan oferece produtos e 
serviços financeiros, tanto a grandes empresas, como para governos. 
Presta assessoria personalizada e valoriza a filantropia. 

O Itaú BBA é o maior Corporate & Investment Bank da América 
Latina. Tem por objeto operações de câmbio, nas modalidades 
autorizadas para banco múltiplo, com carteiras comercial, de 
investimentos, de arrendamento mercantil, de crédito imobiliário e de 
crédito, financiamento e investimento. Suas operações são 
conduzidas no contexto de um conjunto de instituições a atuarem 
integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Itaú Unibanco 
Holding S.A.. 

O BTG Pactual foi eleito como melhor banco de investimento do 
Brasil e da América Latina em 2019. Presta diversos serviços 
relacionados a investimentos. Incluem o papel de coordenador 
(underwriter) para captação de recursos por meio de emissões 
públicas ou privadas de títulos de dívida e ações. Oferece assessoria 
financeira e serviços personalizados como distribuição e originação de 
títulos de renda fixa e instrumentos de dívida para empresas 
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brasileiras e entidades governamentais; assessoria em ofertas 
públicas ou privadas de ações. 

O Modal é um banco de investimentos brasileiro com know how 
em gestão e administração de ativos diferenciados. Trabalha com 
administração fiduciária, com foco em fundos estruturados, como FPI, 
FIDC e FII, geridos por gestores independentes nacionais e 
internacionais. 

O Banco Votorantim, atualmente Banco BV, é o 6º maior banco 
privado do Brasil e também uma das maiores instituições financeiras 
da América Latina. Com mais de 25 anos de atuação, associado ao 
Banco do Brasil desde a crise de 2008, o Banco BV oferece serviços 
como banco de investimento e também como Asset Management e 
Private Bank. 

!  

!  

Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros
ago/20 ago/20

Private Varejo Alta 
Renda

Varejo 
Tradicional

Subtotal Private Varejo Alta 
Renda

Varejo 
Tradicional

Subtotal

BB DTVM S.A                             15% 38% 47% 100% 7% 26% 43% 21%
ITAU UNIBANCO SA                        58% 31% 11% 100% 32% 28% 13% 27%
BRADESCO                                27% 41% 32% 100% 4% 9% 9% 6%
CAIXA                                   16% 31% 53% 100% 3% 9% 20% 8%
SANTANDER     39% 45% 16% 100% 6% 10% 5% 7%
Subtotal 35% 35% 29% 100% 51% 82% 89% 69%
Total 48% 30% 23% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA (elab. FNC)

 Clientes Pessoas Físicas  Clientes Pessoas Físicas 
Administrador

Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros
AuM por Clientes Dados em R$ milhões Ago/20

Participações 
Percentuais

Total de Clientes               
(e-f)

Participações 
Percentuais

Saldo Médio      
Per Capita 

68% com        
"big-five"

(g) 63% com      
"big-five"

 em R$

1 BB DTVM S.A                             1.149.285,4             24% 3.882.808                24% R$295.993,36
2 ITAU UNIBANCO                       770.176,2                16% 1.031.148                6% R$746.911,41
3 BRADESCO                                515.426,5                11% 2.936.698                18% R$175.512,25
4 CAIXA                                   464.831,3                10% 1.662.741                10% R$279.557,26
5 SANTANDER             380.100,8                8% 716.113                   4% R$530.783,26

Total 4.852.031,6             100% 16.187.750              100% R$299.734,78
Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

ANBIMA » Fundos de Investimento |  Rankings 

Ordem Administrador
Total Global de 

Ativos (*) R$ milhões
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Empobrecimento com Atribuições Subjetivas de Valor 

O nome “Bolsa” surgiu na Bélgica, em 1487, quando homens de 
negócios passaram a se reunir para compra e venda de moedas, 
metais preciosos e até alguns empréstimos. Nesses leilões de ativos, 
atribuíam valor às formas de manutenção de riqueza.  

O local de reunião era a casa de Van der Burse. Como 
identificação de endereço, as famílias ricas colocavam um brasão com 
o símbolo do sobrenome da família. O brasão na casa de Van der 
Burse tinha três bolsinhas desenhadas. Daí veio o nome Bolsa de 
Valores para designar leilões para atribuir valores subjetivos a ativos.  

Os grandes empreendimentos dos séculos XV-XVII buscavam a 
conquista de colônias em terras desconhecidas. Os monarcas 
absolutistas tinham aversão ao risco de concentrar todo seu tesouro 
para patrocinar o valor total dessas arriscadas aventuras 
mercantilistas. Então, um empreendedor inovador, organizador 
dessas navegações, recorreu àquele grupo investidores na Bolsa para 
uma inovação financeira.  

Após apresentar seu plano de negócio, convidou aos 
negociantes endinheirados para entrarem como sócios na arriscada 

Riqueza Financeira (FIF + TVM) Per Capita dos Segmentos de Clientes (R$)
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral Clientes
dez-15 R$46.410 R$163.794 R$6.483.339 R$158.546 9.602.352
dez-16 R$49.214 R$174.446 R$7.422.556 R$174.025 10.181.607
dez-17 R$47.146 R$182.078 R$8.210.069 R$178.735 11.156.671
dez-18 R$41.929 R$190.565 R$8.904.258 R$184.934 11.712.023
dez-19 R$33.888 R$187.978 R$10.852.168 R$179.442 13.819.459
jul-20 R$32.353 R$165.859 R$11.318.049 R$162.363 15.996.268

Fonte: ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa) Obs.: sem depósitos de poupança

Concentração da Riqueza Financeira dos Segmentos de Clientes
Período Varejo tradicional Varejo alta renda Private Total geral
dez-15 38,9% 27,6% 33,5% 100,0%
dez-16 35,9% 29,2% 35,0% 100,0%
dez-17 34,4% 29,2% 36,4% 100,0%
dez-18 32,9% 30,0% 37,1% 100,0%
dez-19 29,7% 30,3% 40,1% 100,0%
jul-20 31,4% 29,3% 39,3% 100,0%
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navegação. Eles investiriam em valores fracionados de modo o total 
viabilizar a viagem. Na volta, compartilhariam eventuais lucros.  

Surgiram, então, as ações. Correspondiam a um certificado 
entregue aos investidores. Atestava terem feito um investimento e se 
tornado sócios de empreendimento. Garantia o direito de participar 
da divisão dos lucros e a obrigação de assumir o risco de perda se os 
navios nunca mais voltassem, devido a acidentes naturais ou 
pilhagem.  

A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi a primeira 
companhia aberta por ações. Em 1610, a companhia abriu seu capital 
com divisão em quotas iguais e transferíveis. Os donos de cada 
poderiam vendê-las para outros interessados em um mercado 
secundário: a Bolsa de Amsterdã, na capital da Holanda. 

O mais notável dessa experiência histórica foi a distinção entre 
capital e dívida. A acumulação de capital propiciaria, posteriormente, 
a tomada de financiamento para a alavancagem financeira da 
rentabilidade sobre o capital próprio com o uso de capital de 
terceiros. Isto ocorreria se o lucro operacional superasse as despesas 
financeiras. 

Com a venda de ações, os compradores compartilham os 
dividendos e os eventuais prejuízos. Com o endividamento, os 
credores não sofrem o risco de o empreendimento falhar, quanto ao 
ganho de capital esperado, mas sim o risco de haver calote do 
devedor e a garantia oferecida perder valor de mercado. 

Vivemos, recentemente no Brasil, mais uma tentativa-e-erro de 
substituição da economia de endividamento bancário por uma 
economia de mercado de capitais. Em fevereiro de 2020, os 
investidores individuais no mercado à vista da B3 era 16,6%. Apesar 
das perdas com o “Crash de Março”, essa participação foi a 23,2% em 
outubro. Os investidores institucionais, entre os quais os fundos de 
ações, caíram de 32,8% para 23,2% nesse período. Os estrangeiros 
se elevaram de 45,3% para 48,2%. 

As Pessoas Físicas na Bolsa de Valores, de 2008 a 2017, 
giravam em torno de 600 mil. Em 2018, atingiram 813 mil. Dobrou 
em 2019 com 1,681 milhão e, novamente, em outubro de 2020 já 
atingem 3,147 milhões. 
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No fim de fevereiro, antes do crash, os 166 mil investidores 
com idade acima de 65 anos possuíam 39% do valor total – um ano 
antes 118 mil tinham 44%. O último dado revela, em outubro, terem 
diminuído para 133 mil investidores com 33% do valor total. Apesar 
disso, o valor médio per capita possuído caiu de R$ 776.350 para R$ 
658.187. 

Enquanto isso, os adultos acima de 16 anos e abaixo de 35 
anos eram 790 mil em fevereiro: 41% com 6,5% do valor total. 
Passaram a ser 1,476 milhão em outubro: 47% com 9,5% do valor 
total. O valor médio per capita caiu de R$ 27.195 para R$ 24.630. 

A fuga da renda fixa para a renda variável foi realizada, 
predominantemente, por pessoas mais jovens até 35 anos. No início 
da carreira profissional, ainda têm baixa aversão ao risco de perder 
muito. As mais idosas já acumularam, durante a fase ativa da vida 
profissional, e têm muito mais a perder. E não têm tempo de 
recuperar... 

Essa “massificação” – 3,1 milhões comparados a 16,4 milhões 
de investidores em fundos e títulos e valores mobiliários representam 
19% investidores diretos sem considerar fundos de ações – é similar 
na economia de mercado de capitais dos Estados Unidos? 

Estimativas do The Washington Post apontam: os 10% mais 
ricos dos EUA são proprietários de mais de 80% das ações do país. A 
faixa do 1% mais rico detém metade disso: 40% do valor total de 
ações. Metade dos americanos não possui nenhuma ação. 

Por aqui, há dificuldades em investir na volatilidade do mercado 
de ações em substituição do investimento em renda fixa antes com 
taxa de juro disparatada em relação ao resto do mundo. Em visão ex-
post, percebe-se a referência CDI/SELIC ter ficado abaixo do IGP-M, 
nos 3 últimos anos, principalmente, porque no ano corrente 
dispararam os preços dos produtores por conta de uma inflação 
importada. 
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A cotação do dólar explodiu neste ano. A volatilidade implícita 
anualizada de um mês para o par dólar/real chegou a 21,17% no dia 
da eleição norte-americana. No fim de março, o indicador atingiu 
33,13%. Permanece acima dos 18,11% registrados pelo rand sul-
africano, dos 19,77% do rublo russo e dos 15,45% do peso 
colombiano. Só fica abaixo do peso mexicano com 22,43%. 

A volatilidade do real deve continuar alta pelos seguintes 
motivos: juros reais negativos, manutenção pelo Banco Central do 
Brasil dos juros baixos por um período prolongado, risco fiscal com 
provável quebra do teto de gastos, inoperância do governo, seja em 
suas reformas neoliberais, seja em agenda para retomada do 
crescimento econômico, e instabilidade política entre os três Poderes 
Republicanos. Por tudo isso, mais uma possível redução da proteção 
do tradicional lastro da riqueza financeira – títulos de dívida pública 
em operações compromissadas – predomina um fluxo cambial de 
saída. 

A perda dos jovens investidores arrojados, na bolsa de valores, 
é dramática. Se mantivessem uma carteira de ações reproduzindo o 
Ibovespa, há 3 anos teriam uma renda variável superior à renda fixa; 
há 2 anos, inferior; no ano passado, muito superior; no ano corrente, 
estão tendo custo de oportunidade de -18,76% contra +2,43%. 

Pior seria se tivessem adotado uma “diversificação ingênua” 
com aquisição de ações de uma ou mais das oito empresas com 
maiores valores de mercado, no mês de janeiro, dado o entusiasmo 
por o Ibovespa ter alcançado 119.527 pontos. Teriam se 
decepcionado. Logo no mês de março, caiu para mínima do ano: 
63.569 pontos. 

INDICADORES ECONÔMICOS (%) out/ 20
Taxas Mês Mês Anterior Ano Corrente Ano Anterior 12 Meses 24 Meses 36 Meses

CDI 0,16 0,16 2,43 5,92 3,17 9,58 16,75
Dólar 2,32 3,1 43,2 4,02 44,15 55,25 76,14
IBOVESPA -0,69 -4,8 -18,76 31,58 -12,37 7,47 26,44
IGP-M 4,34 4,34 19,36 7,32 22,22 26,1 39,72
Fonte: ANBIMA
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Em conjunto, no fim do 1º. Trimestre, as oito maiores perderam 
-36% do valor de mercado desde o pico. Em outubro, ainda perdem 
-24%. As ações dos bancos perdem deste percentual (Santander) até 
-39% (Banco do Brasil). A Petrobrás perde -36%.  

Só as ações da Vale obtiveram valorização positiva entre elas, 
tornando-se a empresa mais valiosa, por causa do anúncio de 
mudanças no grupo controlador. A mineradora vai se transformar em 
corporação sem grupo de controle acionário definido. 

Houve alternativa? Após os fatos (ex-post), sabe-se: por conta 
do comércio eletrônico, as ações da Magazine Luiza valiam R$ 90,7 
bilhões em janeiro (12ª maior), caíram para R$ 63,3 bilhões em 
março e elevaram para R$ 160 bilhões em outubro: +77% em 
relação a janeiro. Mas se tivessem apostado nas ações da JBS (15ª 
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maior), elas caíram de R$ 75,2 bilhões em janeiro para R$ 57 bilhões 
em março, e mais ainda em outubro: R$ 52 bilhões, ou seja, -31%.  

Dada a depreciação da moeda nacional, mais sofreram os 
investidores estrangeiros, detentores de 48,19% do mercado à vista 
em outubro. Convertido em dólares, o valor de mercado das 330 
companhias abertas brasileiras em janeiro era US$ 1,247 trilhão, 
caíram para US$ 651 bilhões em março e pouco se recuperaram até 
outubro: US$ 699 bilhões. Apenas diminuíram a perda de -48% para 
-44%. 

Na bolsa de valores brasileira, as atribuições subjetivas de valor 
às empresas abertas estão pessimistas com os fundamentos. A 
subjetividade está baseada em interpretação individual, mas pode 
não ser válida para todos. Muitos investidores precificam baixo o 
Brasil... 
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Conclusão -  
Capitalismo Coletivo para O Povo:  

Contradição em Termos 

Adolf A. Berle, um advogado liberal norte-americano 
posicionado à esquerda, escreveu o prefácio do livro The Modern 
Corporation and Private Property (original de 1932, traduzido na 
Coleção Os Economistas; Abril Cultural; 1984). Em coautoria com o 
economista Gardiner C. Means, com um posicionamento mais à 
direita, esse livro se tornou um clássico por ser lido por gerações 
sucessivas. 

Nos anos 20 do século XX, a Sociedade Anônima havia deixado 
de ser uma organização privada das firmas e se transformado em 
uma instituição. Instituições são restrições criadas para dar forma às 
interações humanas. Restrições são as “regras do jogo”. 

As restrições informais são os códigos, os costumes e as 
tradições sociais. As formais são as regras consolidadas na lei e na 
política de cada País. 

Os coautores deram uma contribuição fundamental na análise 
de a gestão da empresa corporativa moderna ter sido separada de 
sua propriedade. Mas eles parecem ter exagerado ao declarar o poder 
e o controle terem sido transferidos dos acionistas ordinários para a 
sociedade, isto é, da propriedade privada para a coletiva. 

Eles também não previram o fenômeno do uso por investidores 
institucionais de seus poderes de acionistas com capital de origem 
trabalhista. Os fundos de pensão representam os interesses dos 
futuros trabalhadores inativos pensionistas. 

No Brasil, em agosto de 2020, do total de R$ 942 bilhões da 
carteira consolidada dos fundos de pensão fechados, apenas 7,4% 
eram aplicados diretamente em ações. Tinham mais 11% em fundos 
de ações, somando 18,5% do total ou R$ 174 bilhões. Aplicação em 
renda fixa ainda predominava com 74% ou R$ 697 bilhões. 

Isso não significa os três maiores – PREVI (R$ 205 bilhões), 
PETROS (R$ 89 bilhões) e FUNCEF (R$ 75 bilhões) –, com R$ 369 
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bilhões ou 39% do total de investimentos dos 249 fundos de pensão 
patrocinados, não terem influência nos Conselhos de Administração 
onde têm assentos. Por exemplo, integram o grupo de controle da 
Vale, atualmente a empresa brasileira com o maior valor de mercado 
em suas ações. O LITEL reúne os fundos de pensão de empresas 
estatais - Previ, do Banco Brasil; Petros, da Petrobras; Funcef, da 
Caixa; e Vivest, antiga Fundação Cesp. 

Peter Drucker se referiu a esse fenômeno como “socialismo de 
fundos de pensão”. Quando aplicado ao Brasil, também parece ser 
um exagero, porque os fundos de pensão fechados reúnem apenas 
2,5 milhões participantes ativos e 3,6 milhões dependentes. 

Os planos previdenciários abertos (PGBL 6%, VGBL 93%, etc.) 
e as coberturas por sobrevivência dos seguros de pessoas 
acumulavam, até julho de 2020, R$ 975 bilhões em provisões. De 
acordo com a FenaPrevi, a Previdência Complementar privada fechou 
2019 com 13,5 milhões de participantes, sendo 10,2 milhões inscritos 
em planos individuais e 3,2 milhões em planos coletivos. 

Não por acaso, 16 milhões são os investidores de fundos e 
títulos e valores mobiliários. Provavelmente, estão entre 19,2 milhões 
de pessoas ocupadas com Educação Superior. 

Essa “densidade de diplomas” mapeou o resultado da recente 
eleição presidencial nos Estados Unidos. O populismo de direita 
fomenta, lá e aqui, o voto contra a elite cultural, metropolitana e 
cosmopolita, apelando até para o negacionismo científico. 

Por isso mesmo, parece anacrônico o argumento de Gardiner 
Means em novo prefácio, escrito em dezembro de 1967. Ficou datada 
sua opinião: “a crítica mais bem estruturada do sistema de empresa 
acionária, enquanto sistema, é feita pelos comunistas – e os regimes 
comunistas oferecem as alternativas mais óbvias”. 

Buscava rebater a principal alegação: o capitalismo explora os 
trabalhadores. Era baseada em duas suposições: o capital não 
contribui com nada para o valor de produção e os capitalistas 
recebem a maior porcentagem da renda gerada pela produção. 

Sua alegação foi os comunistas com o poder na Rússia terem 
começado a construir novas fábricas em grande escala. Mas, de 
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repente, eles se depararam com o fato de terem um número imenso 
de novas fábricas começadas, mas sem capital suficiente para 
termina-las. O possível de ser desviado da produção de bens de 
consumo não bastava.  

A partir daí, interromperam todas as novas construções e tanto 
o capital-dinheiro para pagamento de trabalhadores e fornecedores 
quanto as compras dos bens de capital foram rigorosamente 
racionados para terminar as construções interrompidas. Essas 
fábricas prometiam maior valor de produção em relação ao consumo 
intermediário. 

Até o fim da URSS, o capital – o desvio de certa fração do valor 
agregado na produção corrente para a formação de capital – foi 
racionado de maneira centralmente planejada para o uso onde seria 
mais produtivo. Como fator de produção, o capital possui valor 
independente e suplementar referentes aos demais fatores: trabalho, 
terra e técnica. 

O racionamento de capital foi um reconhecimento dele 
contribuir para o valor adicionado dos produtos. Foi dada maior 
atenção à fixação dos preços dos produtos em relação aos custos. Os 
produtos com requisito de maior exigência de capital, capacidade 
técnica e trabalho bem pago passaram a ter um preço mais elevado.  

Um sistema livre de preços relativos teria feito melhor em lugar 
do burocrático planejamento centralizado para coordenar todas as 
decisões econômico-financeiras. A crítica da Escola Austríaca contra 
os regimes totalitários, por isso, apelou ao “liberismo econômico”: 
porque os preços relativos livres indicariam melhor a alocação de 
capital. 

A segunda alegação de exploração da força do trabalho se 
baseava em uma grande proporção da renda gerada na produção 
ficar com o capital. Means compara os percentuais da distribuição do 
valor agregado. Evidentemente, dado o número de assalariados 
pagos, o trabalho recebe a maior parte do todo. Mas o correto, em 
termos estatísticos, seria comparar a renda média per capita dos 
trabalhadores e capitalistas. 

Por fim, Means alegava, em 1967, “a verdadeira diferença entre 
o sistema na Rússia e o nos Estados Unidos relacionar-se ao poder e 
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a quem toma as decisões”. Berle e Means apontaram, em 1932, a 
tendência à predominância do capitalismo coletivo, chamado de 
“sistema de incorporação acionária”. 

A evolução da Sociedade Anônima (SA) fez da propriedade de 
ações a forma dominante pela qual os indivíduos se associam aos 
maiores produtores – não são os maiores geradores do emprego na 
Era da Robotização. Eles são grandes corporações, onde a 
administração está profissionalmente desligada da propriedade. Seus 
diretores não são representantes de todos os acionistas – e não são 
obrigados a seguir suas instruções. 

Numericamente, a maioria das empresas é “fechada”, onde os 
acionistas são também os diretores ou estão ligados a estes, 
portanto, o poder de decisões continua em sua posse. 
Qualitativamente, as 330 companhias abertas no Brasil, cujos 
investidores Pessoas Físicas atingiram em outubro de 2020 quase 3,2 
milhões, respondem por boa parte do volume das operações 
econômicas do país – e valem R$ 4 trilhões (55% do PIB). 

A riqueza financeira dos 121 mil clientes Private Banking atingiu 
R$ 1,374 trilhão, evolução de 5,17% no ano até setembro. Pouco 
mais de ¼ (26,3%) estava alocada em ações, diretamente (18,8%) 
ou em fundos de ações (7,5%). A variação da carteira própria de 
ações, nos três primeiros trimestres, foi 16,2%. A taxa de juro real 
está negativa. 

A riqueza financeira dos 109 milhões clientes do Varejo atingiu 
R$ 2,148 trilhões em setembro de 2020. Apenas 7% ou R$ 150 
bilhões estavam alocados em ações, dos quais R$ 105 bilhões (70%) 
diretamente e o restante em Fundos e ETF. 

Somados os valores em ações dos dois segmentos de clientes 
bancários, atingem R$ 512 bilhões, ou seja, 15% da riqueza 
financeira de ambos no valor de R$ 3,5 trilhões. Essas Pessoas Físicas 
possuem só 13% daquele valor de mercado possuído por todos os 
proprietários de ações: R$ 4 trilhões. 

Segundo a B3, os investidores estrangeiros, em setembro, 
participaram de 49% do valor total (R$ 1,1 trilhão) de compras e 
vendas no mercado à vista de ações no Brasil. Os investidores 
individuais negociaram 23,5%, os institucionais (fundos de pensão e 
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de investimentos), 22,6%, instituições financeiras 4% e empresas 
públicas e privadas 1%. 

Essas cifras significam o item mais importante da propriedade 
individual, representando os ativos de empreendimentos no país, 
encontrar-se sob a forma de ações de SA. Mas, em sua grande 
maioria, elas não se encontrarem em posse de Pessoa Física 
brasileira.  

Entre os haveres de Pessoas Jurídicas financeiras e empresas 
não-financeiras, nacionais e estrangeiras, encontram-se o volume 
substancial de ações – e títulos de dívida direta (debêntures) – das 
grandes companhias abertas. Elas não as negociam com frequência. 

Nem os Estados Unidos, nem o Brasil estão em um processo de 
capitalismo coletivo. Estão concentrando riqueza, de fato, em uma 
Sociedade de Executivos. Berle defende uma ampla distribuição de 
ações, através de fundos de pensão, ser uma forma própria de um 
capitalismo para o povo de lidar com isso. 

Há, no entanto, um conflito de interesses entre O Estado e O 
Mercado a respeito de quem pode melhor atender à Comunidade. A 
riqueza dos cidadãos seria melhor alocada no mercado de títulos de 
dívida pública com risco soberano ou no mercado de ações e/ou os 
títulos de dívida direta das grandes corporações com volatilidade de 
valor? 
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