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CONCLUSÃO

Neste trabalho, verifi cou-se que, mais de dez anos após o pro-
cesso de consolidação do setor bancário, este continua mantendo 
características bem específi cas em relação aos de outros países. Os 
bancos estrangeiros vêm ampliando sua participação no mercado; 
entretanto, os bancos nacionais continuam na liderança do setor, 
com, em geral, maior participação no crédito e nos depósitos, maiores 
lucros e menores índices de efi ciência.

Como quaisquer outras empresas em uma economia de mercado, 
os bancos buscam maximizar sua rentabilidade e a valorização de 
seu capital com o menor risco possível, voltando-se para as melhores 
oportunidades. Por isso, os bancos estrangeiros, após sua entrada 
no país, acomodaram-se às altas margens de lucro internas, sem 
grandes inovações. Assim, a contribuição dessas instituições para 
o fortalecimento do sistema bancário do Brasil foi mínima, o que 
indica que as principais mudanças ocorridas no setor, no período 
analisado, não foram resultado do ingresso desses bancos no país. 
Provavelmente, essas mudanças teriam acontecido mesmo sem a 
entrada das instituições estrangeiras.

Como visto, essa característica do setor difere daquela encontra-
da em grande parte dos países da América Latina, onde os bancos 
estrangeiros dominam o mercado. Assim, concluiu-se que as insti-

Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   123Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   123 23/1/2010   19:22:2323/1/2010   19:22:23



124  PATRÍCIA OLGA CAMARGO

tuições estrangeiras que entraram no Brasil vêm atuando de forma 
muito semelhante à dos bancos privados nacionais, distanciando-se 
das estratégias adotadas por suas matrizes. 

Outra peculiaridade do Brasil é a forte presença de bancos pú-
blicos, os quais, recentemente, tiveram sua importância retomada. 
Após a implementação do Proef, o Banco do Brasil passou a atuar de 
forma cada vez mais semelhante à dos bancos privados. Entretanto, 
no governo Lula e, principalmente, nos últimos dois anos, aquela 
instituição, a Caixa Econômica Federal e o BNDES tiveram seu 
papel de banco público retomado. Esses bancos foram convocados 
a alavancar crédito e a liderar a redução de tarifas bancárias e taxas 
de juros, tendo sido fundamentais para a execução das políticas de 
governo.

Como visto, essas peculiaridades do setor bancário brasileiro, 
de baixa participação dos bancos estrangeiros, baixo grau de inter-
nacionalização das instituições residentes no país e forte atuação 
contracíclica dos bancos públicos, contribuíram para que o Brasil 
não fosse tão afetado pela crise internacional iniciada no segundo 
semestre de 2007, já que os bancos privados, tanto nacionais como 
estrangeiros, se retraíram.

Verifi cou-se, também, que as instituições brasileiras têm uma alta 
capacidade de adaptação, mantendo uma alta lucratividade, inde-
pendentemente das condições impostas pelo ambiente econômico e 
político, as quais, por outro lado, têm sido bastante favoráveis a esses 
ganhos. Na década de 1980, os resultados dependiam, majoritaria-
mente, de receitas advindas da infl ação, passando por um período, 
que vai de meados dos anos 1990 a 2002, de forte dependência dos 
ganhos com títulos públicos e, em menor intensidade, de receitas 
de prestação de serviços, com baixos volumes de crédito e spreads 
extremamente altos. A partir de 2003, com a trajetória declinante 
da taxa de juros, que provocou a redução da atratividade dos títulos 
públicos, e o ambiente mais favorável ao crescimento econômico, os 
bancos direcionaram-se para as operações de crédito, que se tornaram 
as principais responsáveis pelos altos lucros do período. As receitas de 
prestação de serviços, apesar de ainda terem participação importante 
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nos resultados das instituições, não têm muito espaço para crescimen-
to, devido à intensa pressão do governo e da sociedade, bem como à 
nova regulamentação sobre tarifas bancárias. Portanto, a tendência 
é que os bancos se voltem ainda mais para operações de crédito.

Os bancos nacionais lideraram a expansão do crédito, porém, 
recentemente, esse papel foi repassado aos bancos públicos, como 
visto. Destacaram-se os fi nanciamentos com garantias reais, princi-
palmente fi nanciamento imobiliário, a veículos e crédito consignado, 
o que permitiu que o crédito se expandisse, sem que a inadimplência 
sofresse alterações signifi cativas, ao contrário dos movimentos de 
expansão do crédito ocorridos em outros períodos. Por outro lado, 
esse crescimento se deu de forma conservadora, direcionado ao con-
sumo e não ao investimento, e concentrado em operações de curto 
prazo. As operações de longo prazo continuam concentradas nos três 
maiores bancos públicos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e, principalmente, BNDES. Esperava-se que os bancos estrangeiros 
mudassem essa situação, entretanto isso não ocorreu.

Dessa forma, com relação à efi ciência bancária, concluiu-se que 
houve um signifi cativo avanço em termos microeconômicos, com 
tendência de melhora dos índices de eficiência, de cobertura, de 
solvabilidade e de rentabilidade. A efi ciência microeconômica dos 
bancos brasileiros pode ser considerada, em muitos casos, superior à 
verifi cada em instituições instaladas em outros países. A partir deste 
trabalho, constatou-se também que, no período analisado, os bancos 
privados nacionais mantiveram, em geral, a maior rentabilidade 
dentre as instituições bancárias, seguidos pelos bancos públicos.

Com relação à efi ciência macroeconômica, os bancos brasileiros 
ainda não são capazes de suprir a demanda por crédito de longo 
prazo, direcionado aos investimentos. Entretanto, a contribuição 
dos bancos ao desenvolvimento econômico do país evoluiu muito 
nos últimos anos, sendo que esse processo tende a continuar. Assim, 
a participação do crédito no PIB alcançou níveis recordes, apesar de 
ainda ser baixa em relação à de outros países. 

A questão que se coloca é quanto à possibilidade de continuidade 
da expansão do crédito. O limite das modalidades mais atraentes, de 
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fi nanciamento de veículos, crédito consignado e cartões de crédito, 
está, principalmente, na capacidade de endividamento dos clientes. 
Como visto, a modalidade de crédito consignado já apresenta sinais 
de saturação. A recente redução dos spreads também é vista como um 
desafi o para os bancos, que deverão atuar com volumes de crédito 
maiores e buscar, continuamente, a redução dos custos.

Para que esses desafi os sejam vencidos e para que as instituições 
se tornem mais efi cientes, em termos macroeconômicos, ampliando 
sua atuação em outras linhas de fi nanciamento, é imprescindível que 
os bancos invistam em sistemas mais efi cientes de gestão de risco, 
sendo igualmente importante que o país busque, continuamente, a 
criação de um ambiente mais favorável à concessão de crédito, com 
garantias cada vez mais efi cientes. Como visto, o sistema bancário 
responde positivamente quando há um aprimoramento das garan-
tias, como ocorreu, por exemplo, no caso do crédito imobiliário. 
Essa modalidade ganhou um expressivo impulso após medidas que, 
dentre outras alterações, facilitaram a retomada do imóvel em caso 
de inadimplência.
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