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2
ANÁLISE DE DADOS 

E RESULTADOS OBTIDOS

Ambiente econômico

A partir da análise individual dos maiores bancos, efetuada no 
Anexo I deste trabalho, destacaremos, neste capítulo, as principais 
características do setor bancário brasileiro no período de 1998 ao 
primeiro semestre de 2008. Para isso, serão consideradas, primeira-
mente, as mudanças recentes ocorridas no ambiente econômico do 
país e que infl uenciaram os dados obtidos.

Entre o fi nal de 1997 e o início de 1999, o Brasil sofreu os impactos 
das crises asiática e russa. Em seguida, ocorreu a crise cambial domés-
tica – janeiro de 1999 –, que levou ao fi m do controle da taxa de câmbio 
pelo Banco Central. Em 2001, o Brasil passou por vários choques 
externos, como a crise da Argentina, da Turquia e a desaceleração da 
economia americana. Em 2002, a estabilidade de preços do Plano Real 
sofreu um abalo, com a infl ação atingindo índices recordes, no mês 
de outubro. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, a nova equipe 
econômica optou por manter uma política econômica austera, de juros 
altos e medidas conservadoras. O nível de crescimento manteve-se 
baixo, enquanto, por outro lado, a infl ação foi controlada. Os primeiros 
sinais de retomada do crescimento apareceram no fi nal de 2003, com o 
PIB do penúltimo trimestre apontando para um crescimento de 0,4%. 
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O período de 2003 a 2007 foi de expressivo crescimento da eco-
nomia brasileira e mundial. A economia mundial atingiu um cres-
cimento de cerca de 5% ao ano, em termos reais, com o volume do 
comércio global aumentando mais de 7% ao ano e a liquidez inter-
nacional expandindo-se em ritmo recorde. No Brasil, o crescimento 
real do PIB atingiu 5,7%, em 2004 (Gráfi co 2.1).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

O ambiente de crescimento da renda e do emprego permitiu a 
expansão do crédito, principalmente aquele direcionado a Pessoas 
Físicas. Esse crescimento foi favorecido pela queda gradual na taxa 
de juros, ampliação dos prazos de amortização, recuperação do 
mercado de trabalho e avanço no ambiente regulatório, com regras 
mais claras e processos mais ágeis para execução de garantias. Tais 
condições favoreceram o aumento do consumo das famílias e dos 
investimentos das empresas.

Dentre as medidas tomadas pelo governo, com o objetivo de 
expandir a concessão de crédito e diminuir o spread bancário, podem 
ser destacadas a regulamentação do crédito consignado, em 2003, e a 
implementação do novo Sistema de Informações de Crédito (SCR). 
Foram adotadas, ainda, medidas de incentivo ao crédito habitacional, 
à criação de cooperativas de crédito, à bancarização da população de 
menor renda e à ampliação da transparência na cobrança de tarifas 
e de taxas de juros.
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O SCR é um banco de dados que entrou em operação em junho 
de 2005,1 alimentado mensalmente pelas instituições fi nanceiras, 
mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. 
Atualmente, são armazenadas nesse banco de dados as operações dos 
clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 5 mil, a 
vencer e vencidas, e os valores referentes às fi nanças e aos avais pres-
tados pelas instituições fi nanceiras a seus clientes. O sistema pode 
ser acessado por áreas especializadas do Banco Central, pelos clientes 
e pelas instituições fi nanceiras, mediante autorização dos clientes.

O acesso do Banco Central tem como objetivo tornar mais efi caz 
o diagnóstico e a prevenção de crises bancárias, dotando a área de 
Supervisão do BC de instrumento de identifi cação de instituições 
com problemas potenciais em sua carteira de crédito. Além disso, a 
amplitude de informações do SCR permite aumentar o conhecimento 
sobre o mercado de crédito, facilitando a adoção de políticas que 
visem à expansão da oferta de crédito.

As instituições fi nanceiras, por sua vez, são auxiliadas na gestão 
de suas carteiras de crédito, uma vez que o sistema permite a obten-
ção de informações sobre as características, perfi l e capacidade de 
pagamento dos clientes. Com base nessas informações, os bancos 
poderão oferecer produtos com melhores condições de taxa ou de 
prazo adequadas a cada tipo de cliente, com impactos positivos na 
diminuição dos índices de inadimplência. Os clientes também terão 
acesso às informações cadastradas no sistema, o que aumentará seu 
poder de barganha na negociação por melhores taxas e condições.

O principal objetivo do SCR é ampliar a transparência e redu-
zir a assimetria de informações do sistema financeiro brasileiro. 
Espera-se que o uso continuado do sistema gere um aumento da 

 1 A primeira experiência de central de risco de crédito foi implantada pela Ale-
manha em 1934, sendo que, atualmente, diversos países, como Bélgica, Chile, 
Espanha, França e Itália, desenvolveram sistemas semelhantes. No Brasil, o 
primeiro sistema com essas características, chamado de Central de Risco de 
Crédito, foi implementado em junho de 1997. No novo sistema, a base de dados 
foi ampliada e o acesso fi cou mais fácil e rápido.
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competitividade do mercado de crédito e uma melhor avaliação de 
risco, contribuindo para a expansão da oferta de crédito e redução 
dos spreads bancários. 

Também contribuiu para a ampliação do crédito a alteração, pelo 
Banco Central, das regras para recolhimento compulsório sobre os 
recursos a prazo, que passou a ser exigido somente para a parcela 
que exceder R$ 300 milhões. Esse afrouxamento na regra do reco-
lhimento, implementado em 19 de novembro de 2004, aumentou a 
liquidez dos bancos. 

Em 2006, foi criada a conta-salário, que permite que os traba-
lhadores escolham o banco no qual desejam receber o salário. Da 
conta-salário, o dinheiro pode ser automaticamente enviado para 
uma conta-corrente do trabalhador em outro banco, sem cobrança 
de qualquer encargo ou tarifa. Para os funcionários de empresas 
privadas, a medida entrou em vigor em janeiro de 2009, e será esten-
dida para os funcionários públicos em 2012. Outra medida adotada 
recentemente foi a Resolução no 3.401, de 6 de setembro de 2006, 
que garantiu a portabilidade do crédito e do cadastro dos clientes 
bancários. Neste caso, o cliente pode transferir um empréstimo de 
um banco para outro que ofereça melhores condições de pagamento. 

A expansão do crédito também foi resultado do posicionamento 
do governo, que incentivou principalmente as classes C, D e E a 
aumentarem o consumo. Esse posicionamento incluiu medidas 
como aumento do gasto público, ampliação dos programas sociais, 
reajustes do salário mínimo acima da infl ação e implantação, em 
22 de janeiro de 2007, do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). O PAC tem como objetivo recuperar a infraestrutura, esti-
mular o crédito e o fi nanciamento e aumentar o ritmo de expansão 
da economia, entre os anos de 2007 e 2010. Nesse período, o governo 
pretende direcionar R$ 503,9 bilhões para a ampliação do crédito 
para infraestrutura e habitação.

Nesse contexto, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 11,25% 
ao ano em dezembro de 2007 (Gráfi co 2.2), o menor nível desde que 
foi criada, em 1986. Essa queda incentivou ainda mais o aumento 
do crédito.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

No primeiro semestre de 2008, o mercado de crédito apresentou 
crescimento, apesar da crise iniciada no segundo semestre de 2007, 
originada no mercado imobiliário norte-americano, e das medidas 
restritivas implementadas pelo governo no começo do ano, como: 
aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre 
operações de crédito, de 1,5% para 3,38%, em janeiro de 2008; insti-
tuição de uma alíquota de compulsório sobre captações feitas pelos 
bancos por meio de suas empresas de leasing, válida a partir de maio 
de 2008; e aumento da taxa de juros a partir de abril de 2008. Esses 
fatores atuaram para que os juros médios dos empréstimos subissem 
em relação a 2007 (Valor Econômico, 30/4/2008). 

No primeiro semestre do ano, duas das três principais agências 
internacionais de avaliação de risco concederam o grau de investi-
mento ao Brasil, o que confi rmou a melhora nos fundamentos do país, 
nos últimos anos. Esse ambiente positivo permitiu a continuidade 
do avanço do crédito, embora em menor ritmo. Também devido a 
essa expansão, o Banco Central considerou propício elevar a taxa 
básica de juros de 11,25%, em dezembro de 2007, para 12,25%, em 
junho de 2008. 

Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   79Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   79 23/1/2010   19:22:2123/1/2010   19:22:21



80  PATRÍCIA OLGA CAMARGO

Aumento da concentração

O grau de concentração no sistema bancário brasileiro é uma ques-
tão constantemente debatida. Os elevados juros e tarifas cobrados pe-
las instituições bancárias levaram à suspeita da existência do que Car-
valho (2007) chama de “défi cit de concorrência” no setor. Entretanto, 
o grau de concentração no Brasil continua não sendo muito distinto 
do observado em outros países, conforme Vasconcelos e Strachman 
(2002) já haviam apontado, o que pode indicar que essa seja uma carac-
terística estrutural do setor. Essa concentração sugere uma estrutura 
oligopolística de mercado, com concorrência pela diferenciação de 
produtos, mais do que em preços (Carvalho, 2007). Nos anos recentes, 
tem se verifi cado, no Brasil, uma tendência de ampliação da concen-
tração e a existência de um novo processo de consolidação bancária.

No primeiro semestre de 2008, as oito maiores instituições re-
presentavam 75,7% do total de ativos, exceto intermediações,2 do 
Sistema Financeiro Nacional. Essa participação vem crescendo desde 
dezembro de 1998 (Gráfi co 2.3). O número de instituições, por sua 
vez, caiu de 128, em dezembro de 1998, para 101, em junho de 2008.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

 2 Os dados divulgados pelo Banco Central consideram o balanço operacional 
dos bancos, que inclui somente as operações fi nanceiras, não contabilizando 
operações como as de seguros, previdência e capitalização.
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Essa concentração foi acompanhada pela queda da participação 
dos bancos públicos no ativo total e o aumento da participação dos 
bancos privados nacionais e estrangeiros. Em dezembro de 1996, os 
bancos públicos federais e estaduais dentre os 50 maiores eram quin-
ze e representavam 55,3% dos ativos totais do Consolidado Bancá rio 
I. No primeiro semestre de 2008, a quantidade de instituições caiu 
para nove, com participação de 31,9%. As instituições privadas 
nacionais diminuíram de 25 para 22; entretanto, a participação no 
total de ativos cresceu de 33,5% para 43,4%. As instituições com 
controle estrangeiro, por sua vez, eram dez, em dezembro de 1996, 
com participação de 6,7% no ativo, mas, no primeiro semestre de 
2008, o número aumentou para 19, passando a representar 23,2% dos 
ativos.

Apesar do crescimento da participação dos bancos com controle 
estrangeiro, essa participação ainda é inferior à dos bancos nacio-
nais e à verifi cada em outros países da região. Essa peculiaridade 
do Brasil, de baixa participação dos bancos estrangeiros e forte 
atuação dos bancos públicos, contribuiu para que o país não fosse 
tão afetado pela crise internacional iniciada em 2007, ao contrário 
do previsto em boa parte da literatura sobre bancos (Vasconcelos e 
Strachman, 2002). No México, por exemplo, 90% dos bancos são de 
capital estrangeiro, o que contribuiu para o aprofundamento da crise 
no país.

Recentemente, um novo processo de concentração foi iniciado 
no setor, destacando-se a aquisição do ABN pelo Santander, da 
Nossa Caixa pelo Banco do Brasil e a fusão entre Itaú e Unibanco. 
Esse processo, em conjunto com a necessidade de prover liquidez ao 
sistema em um período de crise, impulsionou a edição, em outubro 
de 2008, da Medida Provisória no 443, que permitiu que os bancos 
públicos adquirissem instituições fi nanceiras privadas.3

Todos os bancos privados analisados, tanto estrangeiros como 
nacionais, cresceram, principalmente, pelas fusões e aquisições, 

 3 A Medida Provisória é válida até junho de 2011, podendo ser prorrogada por 
doze meses.
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enquanto a Caixa e o Banco do Brasil cresceram de forma orgânica, 
por meio da abertura de agências e ampliação da base de clientes. 
Dessa forma, a aquisição de instituições fi nanceiras é vista como 
estratégica para os bancos públicos e, principalmente, para o Banco 
do Brasil, que busca recuperar a liderança de mercado, perdida, no 
segundo semestre de 2008, para a nova instituição Itaú-Unibanco 
(IU). Assim, essa nova medida tende a impulsionar o processo de 
consolidação em andamento.

Outro fator que tende a aprofundar o novo processo de consoli-
dação é a crise internacional iniciada em 2007, que tende a provocar 
fuga de depósitos para os maiores bancos, bem como a compra de 
instituições menores pelos grandes bancos. Os movimentos dos 
principais bancos também tendem a desencadear novas fusões e 
aquisições, lideradas, principalmente, pelos grandes bancos, que 
deverão buscar potenciais sinergias e ganhos de escala para enfrentar 
o ambiente com concorrência mais acirrada.

Redução das taxas de juros e dos spreads4 
e ampliação dos prazos de amortização

As taxas de juros cobradas pelos bancos nas operações de crédito 
vêm decrescendo desde 2003 (Tabela 2.1). Esse movimento foi mais 
acentuado no segmento de pessoas físicas, o que pode ser explicado 
pela expansão de operações de menor risco, como fi nanciamento 
de veículos, crédito consignado e crédito imobiliário. A redução da 
taxa Selic, nesse período, também impulsionou a queda das taxas 
de juros. O aumento, verifi cado no primeiro semestre de 2008, já 
refl ete os efeitos da crise internacional, dentre eles, o aumento da taxa 
Selic.

 4 Na defi nição do Banco Central do Brasil, o spread bancário é a diferença entre 
a taxa de empréstimo e a taxa de captação de CDB – Certifi cado de Depósito 
Bancário.
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A redução das taxas de juros foi acompanhada por um aumento 
dos prazos de amortização. O prazo médio das operações totais foi 
de 374 dias, em junho de 2008, um crescimento de 70% em relação 
a dezembro de 2003. O prazo para pessoas físicas atingiu 466 dias, 
enquanto o prazo para pessoas jurídicas foi de 303 dias (Tabela 2.2). 

Tabela 2.1 – Taxa de aplicação (%) – Taxas prefi xadas

 dez./00 dez./01 dez./02 dez./03 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07 jun./08

Geral 52,56 60,21 70,13 57,34 53,11 53,33 47,31 40,18 45,04

Pessoa 
Jurídica

37,59 43,77 50,46 42,30 40,65 41,55 36,90 32,22 36,74

Pessoa 
Física

66,49 71,82 83,52 66,64 60,54 59,26 52,13 43,94 49,10

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Tabela 2.2 – Prazo médio das operações de crédito (em dias corridos)

 Pessoa Jurídica Pessoa Física Consolidado

dez./03 170 296 220

dez./04 189 296 234

dez./05 218 319 264

dez./06 234 368 296

dez./07 275 439 350

jun./08 303 466 374

Cresc. (%) 78,2 57,4 70,0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

O spread bancário, por sua vez, apresentou tendência de queda 
no período de 1995, após o Plano Real, até 2000. No início de 1995, 
o índice atingiu 150% ao ano, devido às políticas monetárias contra-
cionistas implementadas pelo Banco Central. A partir de 1996, esse 
índice começou a decrescer em consequência do relaxamento das 
medidas contracionistas e da diminuição da desconfi ança dos agentes 
em relação ao processo de contágio da crise mexicana (De Paula, Ono, 
Oreiro e Silva, 2005). Após aumento no período de dezembro de 
2000 a dezembro de 2002, os spreads voltaram a decrescer em 2003, 
atingindo seu menor nível em 2007 (Tabela 2.3).
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Tabela 2.3 – Spread (%) – Taxas prefi xadas

 dez./00 dez./01 dez./02 dez./03 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07 jun./08

Geral 36,11 39,95 42,46 41,52 35,56 36,40 34,78 28,40 31,12

Pessoa 
Jurídica

21,57 24,38 24,97 26,44 23,19 24,07 24,30 20,97 23,78

Pessoa 
Física

49,68 50,99 54,51 50,85 42,94 42,60 39,63 31,92 34,74

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

No período de dezembro de 2002 a dezembro de 2007, a queda do 
spread foi de 33%, provocada, principalmente, pela queda do spread 
de pessoa física, que foi de 41%, contra um decréscimo de 16% do 
spread de pessoa jurídica. Essa queda foi impulsionada pela redução 
das taxas de juros; entretanto, nesse mesmo período, a taxa de cap-
tação sofreu uma redução de 50%, o que possibilitou uma redução 
menos acentuada dos spreads. 

Apesar do decréscimo verifi cado a partir de 2003, o spread ban-
cário do Brasil ainda é o mais alto do mundo e é onze vezes maior 
do que o praticado nos países desenvolvidos, segundo estudo do 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). 
Em 2008, o spread médio do Brasil foi de 34,88%, contra 3,16% 
dos países desenvolvidos. A média simples das taxas de 62 países 
em desenvolvimento, que integram o relatório do Iedi, fi cou em 
6,55% em 2008. Os dados foram obtidos por meio da razão entre o 
custo de capital para os bancos de 86 países e os juros que cobram, 
informados ao Fundo Monetário Internacional (FMI) (Folha de 
S. Paulo, 1/2/2009).

Desde 1999, o Banco Central divulga um amplo diagnóstico 
anual do mercado de crédito, que inclui uma investigação sobre as 
causas das altas taxas de juros cobradas no Brasil. Nesse diagnóstico, 
é calculado o peso dos fatores que compõem o spread. Desde 2001, 
verifi ca-se que o maior componente do spread é a inadimplência, 
seguida pelo resíduo líquido, que representa a margem efetivamente 
apropriada pelos bancos (Tabela 2.4).

O recente aumento das taxas de juros foi justifi cado pelos bancos, 
pelo aumento na expectativa de ampliação da inadimplência, devi-
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do à deterioração do cenário econômico e à possibilidade de queda 
de emprego e de renda. Entretanto, a parcela do spread referente à 
inadimplência destina-se a cobrir perdas ainda não realizadas, uma 
vez que se trata apenas de uma projeção do risco de perdas nas novas 
operações. Dessa forma, o percentual do spread que é apropriado 
pelos bancos equivale à soma das parcelas de inadimplência e de 
resíduo líquido, que atingiu 64,3% em 2007. Tendo em vista que, 
conforme constatado no Anexo I, os índices de inadimplência dos 
bancos analisados têm se mantido em níveis baixos, esse elevado 
percentual que os bancos destinam para cobrir a inadimplência pode 
ser questionado. 

Os bancos vêm sendo muito pressionados pelo governo para que 
reduzam as taxas de juros e o spread. Além das medidas adotadas 
para acirrar a concorrência, já relacionadas no item “Ambiente eco-
nômico” (capítulo 2), o governo vem, recentemente, pressionando 
os bancos públicos, principalmente a CEF e o BB, para que reduzam 
suas taxas, o que poderia forçar os bancos privados a fazer o mesmo. 
Em janeiro de 2009, verifi cou-se que as menores taxas de juros foram 
as cobradas pelos dois bancos públicos, principalmente pela Caixa 
Econômica Federal. As taxas mais altas foram as do HSBC e do 
Santander, ou seja, dois bancos estrangeiros. Destaca-se, também, 
o ABN-Amro, cuja taxa foi menor do que a dos bancos privados 
nacionais (Gráfi co 2.4). 

Tabela 2.4 – Decomposição do spread bancário (%)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Spread Total 39,95 42,46 41,52 35,56 36,4 34,76 28,4

Inadimplência 32,4 32,2 31,9 34,7 36,1 38,3 37,4

Resíduo Líquido 28,1 18,4 31,0 26,1 25,4 28,2 26,9

Custo Administrativo 13,2 15,0 11,8 14,2 15,5 12,4 13,5

Impostos Diretos 14,1 11,5 13,4 11,0 9,9 10,0 10,5

Tributos e Taxas 6,9 7,8 7,1 7,6 8,1 7,7 8,1

Custo do Compulsório 5,3 15,1 4,8 6,4 5,0 3,4 3,6

Inadimplência + Res. Líquido 60,5 50,6 62,9 60,8 61,5 66,5 64,3

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.
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1) Obtida por meio da média simples das taxas de juros das modalidades Cheque Especial, 
Crédito Pessoal, Aquisição de Veículos, Aquisição de Bens, Desconto de Duplicatas, Capital 
de Giro – Prefi xado, Capital de Giro – Flutuante, Conta Garantida, Aquisição de Bens – PJ.   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Retomada da importância dos bancos públicos

Nas décadas de 1980 e 1990, inexistia a orientação para que os 
bancos públicos desenvolvessem ações de inclusão bancária e dis-
seminação do crédito. Ao contrário, essas instituições não tinham 
papel relevante na execução das políticas governamentais e havia um 
forte movimento para que fossem privatizadas (Mattoso e Vascon-
celos, 2006). De fato, muitas delas, principalmente estaduais, foram 
privatizadas na década de 1990, conforme visto no capítulo 1. No 
caso das instituições públicas federais, algumas foram privatizadas, 
enquanto outras perderam importância ou foram reestruturadas, 
visando à futura privatização. Nesse último caso, enquadram-se 
o Banco do Brasil e, principalmente, a Caixa Econômica Federal. 

Após as medidas adotadas pelo Proef, a CEF perdeu espaço no 
mercado bancário, concentrando suas operações em títulos públicos. 
As operações de crédito comercial foram consideradas secundárias, o 
que fez com que a Caixa e outras instituições públicas diminuíssem 
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sua participação no total da carteira de crédito do Sistema Financeiro 
Nacional.

O governo Lula buscou reverter essa situação de desmonte dos 
bancos públicos, tornando-os principais agentes de execução da sua 
política de governo. Assim, esses bancos recuperaram seu papel de 
fomentar o desenvolvimento econômico e social brasileiro, ofertando 
crédito e serviços fi nanceiros em melhores condições para toda a 
população. Esse papel signifi ca, muitas vezes, a atuação em regiões 
e segmentos menos interessantes aos bancos privados (Mattoso 
e Vasconcelos, 2006). Como exemplos, podem ser citados a forte 
atuação do Banco do Brasil no crédito agrícola, segmento em que a 
participação dos bancos privados é pequena, apesar da importância 
econômica do setor, devido ao alto risco de quebra de safra; o seg-
mento de crédito imobiliário, em que a Caixa é líder, e que também 
não era atrativo para os bancos privados, devido ao alto risco e às 
altas taxas de inadimplência – os bancos privados passaram a atuar 
nesse segmento somente após a implementação de medidas que 
diminuíram o risco do setor; o atendimento da população de menor 
renda; e a oferta de fi nanciamento de longo prazo – em que o BNDES 
é quase exclusivo. A Caixa Econômica Federal também é a principal 
agente do governo na execução do PAC – Programa de Aceleração 
do Crescimento.

Os bancos públicos, principalmente a CEF e o Banco do Brasil, 
também passaram a investir, recentemente, em segmentos em que os 
bancos privados eram mais atuantes. A partir de 2005, o BB adotou 
a estratégia de ampliar sua atuação com não correntistas, segmento 
em que os bancos privados mais crescem. Iniciou suas operações em 
fi nanciamento de veículos e crédito imobiliário e passou a buscar o 
estabelecimento de parcerias com grandes redes varejistas. A Caixa, 
por sua vez, pretende ampliar sua atuação no segmento de pessoas 
jurídicas.

Essa importância dos bancos públicos se acentuou a partir de 
2007, quando o governo atribuiu a essas instituições o papel de 
evitar a escassez de crédito e uma consequente redução da atividade 
econômica, devido à crise internacional iniciada nesse mesmo ano. 
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O governo determinou que o BB incrementasse o crédito rural, fa-
cilitasse as exportações e os empréstimos e fi nanciamentos a pessoas 
físicas. À Caixa, foi designada a responsabilidade de ampliar a oferta 
de recursos para os segmentos de habitação, saneamento básico e 
micro e pequenas empresas. Como resultado, em 2008 a carteira 
de crédito dos bancos públicos foi a que mais cresceu. De março de 
2008 a março de 2009, esse crescimento foi de 37,1%, contra uma 
expansão de 19,1% das instituições privadas nacionais e de 17,8% 
das instituições estrangeiras, conforme dados do Banco Central do 
Brasil. Como já visto, aos bancos públicos também caberá o papel de 
reduzir as taxas de juros e as tarifas bancárias e de ampliar a liquidez 
no sistema fi nanceiro nacional, por meio da aquisição de instituições 
privadas, possibilitada pela Medida Provisória 443.

Dentre os argumentos dos defensores da forte presença dos 
bancos públicos no país, destacavam-se aqueles que defendiam a 
necessidade de levar agências às localidades mais distantes e econo-
micamente inviáveis (Cavalcante, Crocco e Jaime Jr., 2004), bem 
como a crença de que banco do governo não quebra. Atualmente, 
entretanto, esses argumentos não são mais tão fortes, já que, com o 
avanço da tecnologia e com a inclusão de novas formas de atendi-
mento, como o correspondente bancário, os grandes bancos privados 
também conseguem atender grande parte dos municípios. Além 
disso, não há perspectiva de quebra para esses bancos, que estão 
bem sólidos e registram lucros recordes, a despeito da frequente 
desconfi ança – no Brasil e no resto do mundo – quanto à fi delidade 
dos balanços bancários em relação à realidade de cada uma dessas 
instituições.  

A principal importância dos bancos públicos, hoje em dia, está na 
execução de políticas governamentais e na promoção da concorrência 
no setor. Carvalho (2000) destaca a garantia de oferta de serviços 
fi nanceiros ao governo a custos razoáveis, a moderação das práticas 
oligopolistas dos bancos privados no crédito e a ampliação da efi cácia 
das políticas de estabilização e defesa da moeda e do sistema fi nan-
ceiro. O autor cita as turbulências ocorridas nos anos de 1996 e 1997, 
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em que o Banco do Brasil e a CEF foram extremamente importantes 
para que uma crise bancária fosse evitada. O aumento da descon-
fi ança do público provocou a transferência de depósitos e operações 
para os dois bancos públicos, que, por sua vez, repassaram esses 
recursos no interbancário. Essa atuação manteve o fi nanciamento 
do sistema privado e, principalmente, dos bancos mais ameaçados 
pela crise de desconfi ança.

Dessa forma, a redução da atuação dos bancos públicos poderia 
enfraquecer os instrumentos de política econômica, bem como am-
pliar o poder de mercado e o lucro dos bancos privados. De acordo 
com estudos divulgados, em abril de 2009, pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), a redução dos bancos públicos, a partir 
de 1996, levou à concentração do sistema fi nanceiro, à menor oferta 
de serviços bancários à população de baixa renda e à manutenção de 
ambiente favorável à cobrança de altos juros.

Concentração dos pontos de atendimento em 
regiões mais desenvolvidas

As instituições analisadas possuem presença mais signifi cativa no 
Sudeste, Sul e Nordeste, sendo que todos os bancos estão mais con-
centrados na região Sudeste. O banco onde essa concentração é maior 
é o Santander. Isso se deve ao fato de a instituição ter ampliado sua 
atuação no Brasil por meio da aquisição do Banespa, banco estadual 
paulista, bem como ao fato de estar mais direcionada para regiões de 
renda mais alta. Os bancos onde a concentração na região Sudeste é 
menor são Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o que pode 
ser explicado pelo fato de se tratar de bancos públicos, que buscam a 
bancarização da população situada em regiões menos desenvolvidas.

O Bradesco é o banco com maior participação na quantidade total 
de pontos de atendimento, seguido pelo Banco do Brasil. Apesar de o 
Banco do Brasil ser líder nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte 
e Sul, o Bradesco lidera na região Sudeste (Tabela 2.5).
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Tabela 2.5 – Distribuição dos pontos de atendimento (%) em janeiro/2009

 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total

Bradesco 26,3 33,0 32,2 28,8 20,3 27,9

Banco do Brasil 35,3 40,8 35,8 17,5 32,1 26,3

Itaú 9,5 4,7 5,3 15,1 10,6 11,6

ABN 5,7 6,0 6,1 8,0 3,4 6,5

CEF 7,8 6,8 4,8 5,0 7,7 6,0

Santander 1,3 0,6 0,6 7,2 4,2 4,7

HSBC 5,0 1,9 4,5 3,6 7,1 4,1

Unibanco 2,0 1,9 0,8 4,3 3,2 3,3

TOTAL 4.958 9.784 3.294 31.761 10.989 60.786

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site da Febraban.

É importante destacar que, apesar de a CEF não ter uma partici-
pação signifi cativa no total de pontos de atendimento, é a instituição 
com melhor cobertura geográfi ca,5 estando presente em todos os 
municípios do país. Em muitos municípios, entretanto, o banco não 
disponibiliza agências ou pontos de atendimento bancário, contan-
do, somente, com os correspondentes bancários – não considerados 
pontos de atendimento pela Febraban.

Também se verifi cou uma tendência de ampliação da participação 
dos grandes bancos no total de pontos de atendimento do país. No 
fi nal de 2008, após a recente onda de fusões ocorridas no setor ban-
cário, as dez maiores instituições passaram a deter 94% das agências 
bancárias do Brasil. Em 1999, esse percentual era de 76%.

Verifi ca-se, ainda, que os bancos brasileiros ainda não buscam 
a internacionalização. Isso se deve ao fato de o mercado doméstico 
ainda não estar saturado, como ocorreu com os países desenvolvidos, 
apresentando, ainda, grande oportunidade de crescimento e amplia-
ção da rentabilidade.6 Uma exceção, dentre os bancos analisados, 
é o Itaú, que sempre foi mais voltado para o mercado externo do 

 5 Segundo o Prêmio Relatório Bancário 2007.
 6 A baixa internacionalização dos bancos brasileiros foi um fator importante para 

difi cultar a propagação, no Brasil, da crise internacional iniciada em 2007. 
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que as demais instituições.7 Após a aquisição do Unibanco, a nova 
instituição adotou a internacionalização como principal estratégia.

Crescimento de formas alternativas de 
atendimento

Com o objetivo de reduzir os custos de operação, todas as insti-
tuições analisadas vêm buscando ampliar as formas de atendimento 
diferenciadas, como internet banking e caixas eletrônicos. Apesar da 
importância ainda signifi cativa das agências bancárias, o processo 
de automação dos serviços bancários cresce de forma acelerada, com 
expressiva ampliação da parcela de serviços efetuados por meio do 
internet banking e dos canais de autoatendimento.

Também se destacaram as associações com estabelecimentos co-
merciais, chamados de “correspondentes bancários”, que atingiram 
84 mil em 2007. Nesse sistema, os bancos instalam equipamentos 
em lojas, supermercados e outros estabelecimentos comerciais, com 
a fi nalidade de oferecer serviços aos clientes, como saques, depósitos, 
pagamento de contas, dentre outros. Uma variante desse sistema é 
o Banco Postal, resultado de acordo entre o Bradesco e os Correios 
para prestação desses serviços.

Verifi cou-se, também, uma forte tendência de estabelecimento 
de parcerias com redes varejistas, para fi nanciamento do consumo 
e fornecimento de cartões de crédito. Essa tendência é verifi cada, 
principalmente, no Bradesco, Itaú, Unibanco, HSBC e, mais recen-
temente, Banco do Brasil. Outra forte tendência no setor foi a criação 
de fi nanceiras, por todos os bancos privados analisados, para atendi-
mento da população de menor renda. São oferecidos, principalmente, 
cartões de crédito, fi nanciamento a veículos e crédito ao consumo.

Em 2006, as agências representaram somente 10,4% do total de 
atendimentos, sendo que os correspondentes foram responsáveis 
por 8% dos atendimentos. As transações foram efetuadas, principal-

 7 Em junho de 2008, o Itaú possuía ativos no Chile, Argentina e Uruguai.
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mente, por meio do autoatendimento, débito automático e internet 
banking, que responderam por 32,4%, 24,5% e 16,8%, respectiva-
mente (Gráfi co 2.5).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site da Febraban.

Atualmente, a maior parte do crescimento da inserção do sistema 
bancário na economia se dá por meio de correspondentes bancários, 
que, cada vez mais, se assemelham às tradicionais agências bancárias, 
pela grande amplitude de atividades e serviços prestados. No período 
de 2000 a 2007, foi a forma de atendimento que mais cresceu, seguida 
pelo autoatendimento. A quantidade de agências, por sua vez, não 
sofreu alteração signifi cativa (Gráfi co 2.6).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site da Febraban.
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Alta quantidade de pontos de atendimento

Apesar da tendência de crescimento de formas alternativas de 
atendimento, conforme visto no item anterior, verifi cou-se que os 
bancos brasileiros ainda têm, relativamente, mais pontos de aten-
dimento dos que os bancos situados em países mais desenvolvidos. 
Em todos os grupos estrangeiros analisados, a quantidade de pontos 
de atendimento instalados na fi lial brasileira era alta em relação aos 
demais países. No caso do ABN, por exemplo, a América Latina 
representa somente 5,1% dos ativos totais do grupo; entretanto, 
concentra 51,5% dos pontos de atendimento. 

A alta quantidade de pontos de atendimento era uma das críticas 
que os bancos estrangeiros fi zeram ao sistema bancário nacional 
quando da sua entrada no país; entretanto, verifica-se que esses 
bancos mantiveram essa mesma estratégia, atuando, assim, de forma 
diferente de como atuavam em seus países de origem. 

Isso se deve ao fato de que a presença da agência ainda é um fator 
importante para atrair novos clientes, dado o baixo nível de bancari-
zação da população. Desse modo, os bancos, tanto estrangeiros como 
nacionais, mantêm extensa rede de atendimento, com o objetivo de 
ampliar o número de clientes. Esse comportamento pode ser compro-
vado pelo recente processo de fusões e aquisições ocorrido no país, já 
que, até o momento, não houve fechamento signifi cativo de agências, 
ao contrário do que ocorreu no processo de consolidação dos anos 1990.

Segmentação de clientes

A substituição dos lucros provenientes de altas taxas de infl ação 
por receitas provenientes de serviços levou a uma valorização da 
fi gura do cliente. Como consequência, no período estudado, todas 
as instituições analisadas adotaram a estratégia de segmentação de 
clientes por renda, perfi l, investimentos e relacionamento com o 
banco. Baseados nesse modelo, os bancos criam produtos e pacotes 
de serviços diferenciados, adequados a cada perfi l de cliente.
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Recentemente, o ABN tem buscado alterar sua estratégia com 
relação à segmentação, ampliando o fl uxo de produtos padronizados, 
com o objetivo de reduzir os custos transacionais e promover ganhos 
de efi ciência e escala. Essa estratégia, entretanto, é recente e contrária 
à tendência verifi cada no setor bancário brasileiro.

Aumento da bancarização

A diversifi cação dos pontos de atendimento, com a ampliação da 
atuação dos correspondentes bancários, do Banco Postal, das redes 
varejistas parceiras das instituições bancárias e das fi nanceiras, con-
tribuiu para a aceleração do processo de bancarização da população 
de menor renda. 

Os bancos públicos tiveram participação importante nesse pro-
cesso, por meio do Banco Popular do Brasil, do Banco do Brasil e 
da Conta Caixa Fácil, da Caixa Econômica Federal. A conta sim-
plifi cada foi criada pelo Banco Central, em 2003, com o objetivo de 
incluir os consumidores da baixa renda no setor bancário, facilitando 
a abertura de conta-corrente e a concessão de empréstimos. Mais da 
metade desse tipo de conta foi aberta na Caixa Econômica Federal 
e no Banco do Brasil.

O número de contas bancárias atingiu 112,1 milhões em 2007, 
um crescimento de 76% em relação a 2000. Esse crescimento foi 
impulsionado pelo crescimento do emprego e pela ascensão de mais 
famílias à classe C. Além disso, o país conta com 77 milhões de 
contas-poupança e 7,6 milhões de contas simplifi cadas.

Destaca-se, ainda, o crescimento da quantidade de cartões de 
crédito, de 28 milhões, em 2000, para 93 milhões, em 2007. Grande 
parte desse crescimento se deu entre as classes mais baixas, sendo que 
as fi nanceiras e as redes varejistas parceiras de instituições fi nanceiras 
foram as principais responsáveis por essa expansão.

A instituição com maior número de clientes é a Caixa Econômica 
Federal, que atingiu 40 milhões de clientes em 2007, sendo que cerca 
de 80% são em conta-poupança. Em seguida vêm o Banco do Brasil, 
com 24,6 milhões de clientes, o Bradesco, com 18 milhões, e o Itaú, 
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com 13 milhões. Em outro patamar estão Unibanco, com 7,7 milhões, 
Santander, com 7,2 milhões, ABN, com 6 milhões, e HSBC, com 
4 milhões. Ou seja, os bancos públicos são os que possuem maior 
quantidade de clientes, seguidos pelos bancos privados nacionais. 

Alteração da composição das formas de captação

Há uma tendência de queda da participação dos depósitos à vis-
ta8 e de poupança em todas as instituições, com exceção da Caixa, 
que vêm sendo substituídos por captações de mercado aberto e por 
depósitos a prazo, principalmente Certifi cados de Depósitos Bancá-
rios (CDBs). O aumento da participação das captações de mercado 
aberto é uma tendência verifi cada em todos os bancos, com exceção 
do HSBC, em que essa forma de captação não é signifi cativa. Essa 
tendência pode ser explicada pela recente queda das taxas de juros, 
que diminuiu o custo desse tipo de captação.

Os bancos estrangeiros analisados captam recursos, principal-
mente, por meio de depósitos a prazo. Verifi ca-se que, no momento 
de aquisição dos grandes bancos nacionais, houve um aumento na 
participação dos depósitos à vista e de poupança; entretanto, essa 
participação foi decrescendo, e esses depósitos foram sendo grada-
tivamente substituídos por depósitos a prazo. 

No caso dos três bancos privados nacionais, há uma maior parti-
cipação das captações de mercado aberto, acima de 40%. No caso do 
Unibanco, entretanto, os depósitos a prazo têm maior participação 
na captação total. Também se verifi ca, nos três bancos, uma queda 
de participação dos depósitos à vista e, principalmente, de poupança.

O Banco do Brasil capta recursos, principalmente, por meio do 
mercado aberto; entretanto, os depósitos a prazo também têm partici-
pação signifi cativa. As captações por meio da poupança também vêm 
decrescendo, porém em ritmo mais lento do que nos demais bancos.

 8 A queda mais acentuada dos depósitos à vista, no primeiro semestre de 2008, 
verifi cada em todos os bancos, deve-se ao fi m da CPMF, que resultou em maior 
mobilidade de recursos. 
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A Caixa é a instituição que mais se diferencia dos outros bancos, 
pois capta recursos, principalmente, por meio da poupança, e essa 
participação, ao contrário do que ocorreu com os demais, vem cres-
cendo. A captação em poupança é uma vantagem da CEF em relação 
aos outros bancos, porque tem custo menor do que as outras formas 
de captação. Além disso, essa forma de captação é vista como estraté-
gica porque alavanca recursos para a expansão do crédito imobiliário 
e, na faixa livre, para a expansão da carteira de crédito comercial. A 
CEF conta, ainda, com os recursos federais que administra, como o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que também têm 
baixo custo. As captações de mercado aberto começaram a crescer a 
partir de 2002, devido ao Proef. Entretanto, a captação por meio de 
depósitos ainda é predominante.

O Banco do Brasil é líder em depósitos à vista, interfi nanceiros e 
a prazo, enquanto a Caixa é líder em depósitos de poupança. O BB 
também é líder em depósitos totais, seguido pela CEF. Em seguida 
vêm Bradesco, Itaú, ABN, HSBC, Unibanco e Santander. Com 
relação à captação de mercado aberto, o líder é o Bradesco, seguido 
por Itaú, BB, CEF, Unibanco, ABN, Santander e HSBC (Tabela 2.6).

Tabela 2.6 – Captações – Participação de Mercado (%)
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BB 28,3 30,9 17,3 19,8 21,2 17,5 22,3 15,5 20,2 20,3 5,8 17,6

Itaú 10,3 13,9 13,2 11,7 3,2 4,1 1,8 7,1 6,8 9,0 4,9 18,5

Bradesco 15,0 19,1 14,4 13,8 0,9 1,5 2,0 12,1 7,8 12,9 4,8 19,2

CEF 8,1 8,2 24,3 33,3 0,0 0,0 19,0 8,8 22,1 15,4 1,9 7,9

ABN 0,0 6,2 0,0 4,4 1,9 3,6 0,5 9,6 0,3 7,3 0,2 3,7

Unibanco 3,2 2,6 2,9 3,4 0,2 4,4 2,3 7,6 2,5 5,5 3,0 7,1

Santander 0,2 3,1 0,0 2,9 0,0 2,1 0,7 6,8 0,3 4,9 0,2 3,3

HSBC 2,7 4,8 3,7 0,9 6,4 2,9 1,4 8,5 2,4 5,6 2,5 0,2

Total 67,8 88,9 75,8 90,3 33,8 36,2 50,0 76,1 62,4 80,9 23,3 77,5

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.
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Desta análise, destaca-se, uma vez mais, a liderança das institui-
ções públicas em depósitos e a liderança das instituições privadas na-
cionais, com exceção do Unibanco, em captações de mercado aberto.

Ampliação das operações de crédito

Verifi cou-se, principalmente a partir de 2003, uma elevação da 
carteira de crédito de todas as instituições. Esse crescimento foi 
possibilitado pelo bom desempenho da economia, pelas condições 
positivas de renda e emprego, pela redução das taxas de juros e pela 
ampliação dos prazos de amortização. A participação do crédito no 
PIB alcançou 36,5% em junho de 2008, contra 27,9% em dezembro de 
1998 (Gráfi co 2.7). Em dezembro de 2008, essa participação atingiu 
41,3%, o maior percentual da série iniciada, pelo Banco Central, em 
julho de 1994.9

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

 9 O percentual recorde era de 36,8% do PIB, em janeiro de 1995.
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O segmento de varejo foi o que mais cresceu, com destaque para 
o financiamento de veículos, crédito consignado, financiamento 
imobiliário e cartões de crédito. Em 2007, o crescimento dessas 
modalidades em relação a 2006 foi de 34,3%, 28,4%, 87,5% e 28,7%, 
respectivamente.

Os principais destaques, entretanto, foram para os segmentos de 
fi nanciamento de veículos e crédito consignado, o que indica que o 
crescimento do crédito foi acompanhado de um aumento da partici-
pação de fi nanciamentos com garantias reais. Em agosto de 2007, a 
participação desse tipo de crédito foi de 65,5%, contra 43% em 2003, 
ou seja, antes do início das operações com crédito consignado (Valor 
Econômico, 8/8/2007).

Esse crescimento do crédito protegeu as margens de lucro dos ban-
cos contra a queda dos juros. Apesar de os custos de captação terem 
permanecido altos, em 2007, a taxa de aplicação do crédito mostrou-
-se sufi ciente para absorver esses custos, em especial a de pessoa física.

O Banco do Brasil é líder em operações de crédito, seguido pelo 
Bradesco, Itaú, CEF, ABN, Unibanco, Santander e HSBC. Desde 
dezembro de 1998, os bancos estrangeiros foram os que mais apre-
sentaram crescimento na participação de mercado. Se for conside-
rado o período de 2003 a junho de 2008, de maior crescimento das 
operações de crédito, os bancos que apresentaram maior expansão 
em sua carteira foram Santander, Bradesco, Itaú e HSBC, seguidos 
pelos bancos ABN, Banco do Brasil, CEF e Unibanco. Verifi ca-se 
que os bancos estrangeiros foram os que apresentaram maior cresci-
mento, pois, juntos, representaram uma ampliação de 171%, contra 
um crescimento de 161% dos bancos privados e de 153% dos bancos 
públicos (Tabela 2.7). 

A participação no crédito conforme o tipo de controle (Tabela 
2.8) demonstra que as instituições privadas nacionais detêm maior 
parcela da carteira de crédito total do SFN, seguidas pelas institui-
ções públicas. Essa maior participação se acentuou em 2005, o que 
indica que o recente crescimento das operações de crédito foi liderado 
pelos bancos privados nacionais, apesar de os demais também terem 
apresentado crescimento expressivo.
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Tabela 2.7 – Carteira de Crédito – Participação de Mercado (%)
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BB 15,0 13,9 14,8 16,0 18,2 21,4 21,0 19,9 21,2 20,3 21,3 42,5

Itaú 5,5 6,4 7,3 9,1 11,2 10,4 10,0 10,1 10,5 10,6 10,8 96,8

Bradesco 10,3 10,4 12,5 14,3 14,4 14,1 14,7 15,8 14,9 15,8 15,2 47,8

CEF 30,5 26,3 21,6 7,4 7,6 7,8 7,6 8,0 7,9 7,6 7,7 -74,8

ABN 0,5 3,6 3,6 4,5 5,0 7,1 7,0 7,9 8,0 8,0 7,3 1.390,8

Unibanco 5,0 5,4 6,0 7,8 7,2 7,3 7,5 7,4 6,8 6,8 6,7 35,0

Santander 1,7 1,6 1,9 4,4 4,2 3,5 5,0 5,4 5,9 5,4 5,1 195,6

HSBC 1,3 1,5 2,4 2,3 2,5 4,4 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 190,5

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Tabela 2.8 – Participação dos Bancos na Carteira de Crédito (%)

Data Públicos Privados Nacionais Privados Estrangeiros

dez./98 55,0 29,1 15,9

dez./99 50,2 29,8 20,0

dez./00 44,0 33,8 22,2

dez./01 34,5 38,8 26,7

dez./02 37,5 37,4 25,1

dez./03 39,9 38,6 21,5

dez./04 38,5 39,6 21,9

dez./05 36,8 40,8 22,4

dez./06 36,7 41,2 22,1

dez./07 34,0 43,8 22,2

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

O segmento de fi nanciamento de veículos está entre os mais repre-
sentativos na carteira de crédito do sistema fi nanceiro nacional. De 
acordo com dados do Banco Central, essa modalidade representou 
34% dos créditos direcionados às pessoas físicas, em 2007, e uma 
expansão de 423%, em relação a 2000. Esse bom desempenho pode 
ser explicado pelo aumento da demanda e pelo baixo risco dessas 
operações, tendo em vista que as garantias são os próprios veículos 
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fi nanciados. Além disso, os veículos têm elevada liquidez no mercado 
secundário, no caso de necessidade de apreensão.

A principal estratégia dos bancos analisados é de estabelecimento 
de parcerias com redes de concessionárias, o que contribuiu para que 
esse segmento apresentasse a maior participação na carteira de cré-
dito total, na maioria dos bancos analisados, com exceção da Caixa e 
do Banco do Brasil, em que essa participação não é signifi cativa. No 
Banco do Brasil, essa modalidade passou a ser incluída como prio-
ritária somente a partir de 2006, enquanto a Caixa passou a investir 
mais nesse mercado a partir de 2008. O banco líder em fi nanciamento 
de veículos é o Itaú, que atingiu uma participação de mercado de 
26,5% em junho de 2008, seguido pelo Bradesco, com participação 
de 25,6%. Ou seja, os dois grandes bancos privados nacionais detêm 
mais de 50% do mercado, sendo que, em conjunto com o ABN-Amro 
e a BV Financeira, essa participação atinge 76% do mercado. 

O crédito consignado, por sua vez, era permitido desde 1990 
para servidores públicos; entretanto, somente após a regularização 
dessa modalidade para trabalhadores do setor privado, em setem-
bro de 2003, e, principalmente, para aposentados e pensionistas 
do INSS, em abril de 2004, é que o setor ganhou importância. Em 
2004, foram feitas alterações signifi cativas na legislação que trata 
do produto.10 O Decreto no 5.180 e a Lei no 10.953 trouxeram a 
possibilidade de contratação com aposentados e pensionistas do 
INSS, sem a necessidade de transferência de domicílio bancário e 
de vinculação do benefício ao banco concessor de empréstimos e 
fi nanciamentos. 

Nessa modalidade, o pagamento é descontado diretamente da 
conta dos tomadores, que são, principalmente, servidores públicos, 
ou seja, têm maior estabilidade de emprego. Essa característica 
faz com o risco seja baixo. Além disso, a qualidade da carteira de 
crédito de aposentados e pensionistas do INSS é classifi cada como 

 10 A modalidade de crédito consignado já havia sido amplamente utilizada ante-
riormente, tendo sido eliminada por ser considerada uma violação do direito 
do assalariado de decidir sobre a alocação de sua renda (Carvalho, 2007).
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“A”. Dessa forma, esse tipo de empréstimo possibilita que os bancos 
melhorem a qualidade do crédito para pessoas físicas, diminuindo a 
exigência de capital próprio para as provisões e aumentando o Índice 
de Basileia (Bader e Takeda, 2005).

Todos os bancos analisados têm forte atuação nesse segmento 
e o consideram estratégico, sendo que o líder é o Banco do Brasil, 
com uma participação de mercado de 21,6% em junho de 2008. Uma 
das estratégias dos bancos analisados nesse segmento é a compra de 
carteira de crédito de instituições fi nanceiras de pequeno e médio 
porte. Essas instituições são mais efi cientes na captação de clientes 
e, muitas vezes, optam por vender parte das operações contratadas 
para os grandes bancos.

Desde 2004, a participação desse segmento no total de crédito do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN), bem como em cada instituição 
analisada, cresceu signifi cativamente. No período de 2004 a 2007, 
o crescimento dessa modalidade foi de 258%, sendo que, em 2007, 
representava 27% do total do saldo da carteira de pessoas físicas do 
SFN e 56,3% da carteira de crédito pessoal.

Recentemente, entretanto, esse crescimento se desacelerou, de-
vido a uma saturação do mercado, principalmente nas linhas de 
empréstimos para o INSS, que respondiam por 52,5% do total em 
2006. Essa redução nos empréstimos direcionados a aposentados 
e pensionistas do INSS também pode ser explicada pelas medidas 
adotadas recentemente pelo governo, dentre as quais destacam-se: 
redução do limite da parcela mensal do fi nanciamento de 30% para 
20% do benefício mensal; redução da taxa de juros máxima de co-
brança, de 2,64% para 2,5% nos empréstimos e de 3,7% para 3,5% nas 
operações com cartão de crédito; proibição da emissão de cartão de 
crédito sem autorização por escrito do segurado; proibição de saques 
com cartões de crédito, de efetivação de operações de arrendamento 
mercantil e de acúmulo de sete empréstimos concomitantes vin-
culados ao mesmo benefício; proibição para operações em Estados 
diferentes do que tem a inscrição do segurado; e redução do limite de 
crédito no cartão de três para duas vezes o valor do benefício (Valor 
Econômico, 6/3/2008). Essas medidas foram tomadas para evitar 
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que os aposentados e pensionistas do INSS fossem induzidos ao 
endividamento irresponsável e para evitar fraudes.

Com o mercado próximo do limite, a tendência é que os bancos 
se voltem para os funcionários do setor privado. Entretanto, a alta 
rotatividade e a possibilidade de crise nas empresas privadas tornam 
essa operação mais difícil. Nesse caso, os juros são maiores para 
compensar o maior risco, já que a taxa de inadimplência do setor 
privado é de 7%, contra 2% do setor público.

O segmento de crédito habitacional também ganhou importância 
recentemente, apresentando crescimento signifi cativo nos últimos 
anos. Essa expansão foi possibilitada pela estabilidade econômica e 
pelo crescimento do emprego e renda, aliados às mudanças legais im-
plementadas no setor. Essas mudanças possibilitaram que as garantias 
das operações fossem equivalentes às de países com mercados mais 
desenvolvidos. Dentre as alterações, destaca-se a lei do patrimônio 
de afetação, que separou a fi gura jurídica da obra e da construtora, 
protegendo o empreendimento de débitos do empreendedor. Dessa 
forma, os bancos concederão crédito diretamente para uma obra 
específi ca, reduzindo o risco em caso de quebra das empresas. A lei 
do incontroverso, por sua vez, obrigou o pagamento do principal da 
dívida nos casos em que o mutuário contestar, na justiça, os valores do 
fi nanciamento. A possibilidade de contratação com taxas prefi xadas e 
de desconto da prestação em folha de pagamento também ampliou as 
contratações. A principal alteração, entretanto, foi a criação da aliena-
ção fi duciária, que garante a recuperação do imóvel em caso de inadim-
plência, mesmo instrumento utilizado no fi nanciamento de veículos. 
A alienação fi duciária para os empréstimos imobiliários foi criada em 
1997, mas não começou a ser usada de imediato, devido ao receio dos 
bancos quanto ao comportamento do Judiciário, sendo que a CEF foi 
a pioneira, em 2000. Após sua disseminação, o tempo de retomada do 
imóvel caiu de oito anos para menos de doze meses (Valor Econômico, 
25/7/2008). Essas medidas resultaram em queda da inadimplên-
cia do Sistema Financeiro de 11,2%, em 2003, para 3,6%, em 2008.

Além disso, o próprio governo tem incentivado o fi nanciamento de 
imóveis, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
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do FGTS e da CEF, reduzindo os juros e aumentando os prazos de 
amortização, que chegam a trinta anos. Apesar desse crescimento, o cré-
dito imobiliário representa 2% do PIB, percentual baixo se comparado 
a outros países. No Chile, essa participação é de 14%, no Panamá é de 
24% e na Alemanha é de mais de 50% (Valor Econômico, 29/11/2007).

A carteira de crédito habitacional atingiu R$ 52,8 bilhões em 
junho de 2008, um crescimento de 121% em relação a dezembro 
de 2001. Apesar da obrigatoriedade de direcionamento de 65% dos 
volumes captados em depósito em caderneta de poupança a fi nan-
ciamentos imobiliários, o setor permaneceu estagnado no período de 
1999 a 2003, voltando a apresentar crescimento expressivo a partir 
de 2004 (Valor Econômico, 20/3/2007). Em 2007, foram fi nanciados 
196 mil imóveis, entre novos e usados, aproximando-se do recorde 
histórico de 1981, quando os bancos fi nanciaram 267 mil unidades.

Os bancos analisados adotaram como estratégia o fi nanciamento 
direto a construtoras e incorporadoras e o estabelecimento de parce-
rias com imobiliárias. O interesse principal, entretanto, é nas pessoas 
físicas, que se manterão clientes dos bancos durante todo o período 
de amortização, ou seja, por, aproximadamente, vinte anos.

A Caixa é líder de mercado desde 1997, quando detinha 72% dos 
valores contratados nesse segmento e era a única instituição habilita-
da a operar com recursos do FGTS. Recentemente, devido ao maior 
interesse dos demais bancos, essa participação vem decrescendo, 
atingindo 68%, em 2006, pois os outros bancos se habilitaram para 
operar com o Fundo. Todos os bancos analisados têm apresentado 
crescimento expressivo da carteira habitacional, dadas as mudanças 
ocorridas nessa modalidade, já relacionadas, que reduziram o risco 
de inadimplência e facilitaram a execução das garantias.

É importante ressaltar, entretanto, a diferença entre a atuação da 
Caixa e a das outras instituições. Na CEF, 85% das unidades fi nan-
ciadas em 2006 foram destinadas a famílias com renda de até cinco 
salários mínimos.11 Os outros bancos, por sua vez, vêm ampliando 

 11 O percentual destinado a famílias com renda de até três salários mínimos foi de 
59% em 2006, segundo o site da Caixa Econômica Federal.
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sua participação no crédito para as classes média e alta, enquanto 
nas classes de renda média baixa e renda baixa, cuja atratividade é 
menor, a CEF continua dominando grande parte do mercado. Além 
disso, na Caixa, os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram 
35% dos empréstimos concedidos, enquanto no Sistema Financeiro 
Nacional esse percentual é de 65% (Valor Econômico, 1/4/2008).

Com relação ao segmento de cartões de crédito, apesar de não 
possuir garantias de melhor qualidade como os segmentos anteriores, 
também tem sido verifi cado crescimento signifi cativo na maioria 
das instituições. No Sistema Financeiro Nacional, o crescimento 
no período de 2000 a 2007 foi de 514%. Uma das explicações para 
essa expansão é, como visto, a estratégia recente de oferecer cartões 
a não correntistas, por meio das fi nanceiras e do estabelecimento de 
parcerias com grandes lojas varejistas. 

O mercado de cartões de crédito ainda tem muito potencial de 
crescimento, uma vez que se estima que 70 milhões de brasileiros, 
que teriam condições de possuir um cartão, ainda não o possuem. 
Desse total, 96% pertencem às classes C, D e E (Valor Econômico, 
10/4/2007). Esse alto potencial, aliado aos altos spreads cobrados, 
fez com que todos os bancos analisados investissem no segmento 
de cartões de crédito, buscando o crescimento, principalmente, nas 
classes C e D. O Itaú é líder em faturamento – R$ 22,7 bilhões – e 
em emissão de cartões de crédito – 16,2 milhões em 2007. 

O segmento de micro e pequenas empresas, por sua vez, também 
vem apresentando bom desempenho, embora este seja inferior ao 
verifi cado no segmento de Pessoas Físicas. Os produtos que mais 
têm se destacado, entretanto, são os relacionados ao capital de giro, 
de curto prazo, como veículos, antecipação de recebíveis e conta 
garantida. Ou seja, são produtos em que a qualidade da garantia é 
maior, não estando, entretanto, direcionados ao investimento. Uma 
consequência desse comportamento, destacada por Jacob (2003), é a 
redução da capacidade de endividamento das empresas, já que esta 
fi ca condicionada à disponibilidade de geração de contas a receber. 
Como resultado, a alavancagem com capital de terceiros é baixa e a 
cobertura do endividamento é feita por empréstimos de curto prazo.
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Nos últimos anos, algumas medidas também foram tomadas 
para impulsionar o segmento de micro e pequenas empresas, como a 
criação do Simples – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições – e a mudança na Lei de Falências, que dá prioridade 
de pagamento aos créditos garantidos em relação aos tributários, o 
que criou um ambiente mais favorável à concessão de crédito.

Em 2006, o Bradesco foi líder de mercado, com uma participa-
ção de 29%, seguido pelo ABN, com 22%, Itaú, com 20%, e Banco 
do Brasil, também com 20% de participação. Em 2007, o Bradesco 
também se manteve na liderança no repasse destinado às micro, 
pequenas e médias empresas.

Por outro lado, desde 2003, o bom desempenho da economia 
nacional e a maior liquidez nos mercados internacionais possibi-
litaram um mais fácil acesso das grandes empresas ao mercado de 
capitais. Dessa forma, essas empresas optaram pela diversifi cação 
das suas fontes de fi nanciamento, o que também contribuiu para o 
direcionamento da concessão de crédito dos bancos para o varejo.

Destaca-se, uma vez mais, a peculiaridade do Banco do Brasil 
quanto à alta participação do fi nanciamento à agricultura em sua 
carteira (participação de mercado de 58% em 2007) e, principalmente, 
da Caixa Econômica Federal, que possui uma carteira de crédito 
bem distinta das demais instituições. Na CEF, a participação do 
crédito habitacional é muito elevada, destacando-se, também, a alta 
participação do penhor, linha não existente nos outros bancos. Essas 
peculiaridades devem-se ao fato de se tratar de bancos públicos, o 
que faz com que tenham de atuar conforme os setores prioritários 
defi nidos pelo governo federal, como é o caso do crédito agrícola, 
habitação e crédito às micro e pequenas empresas.

Com relação aos grupos estrangeiros, apesar de o Brasil e a Amé-
rica Latina não serem as regiões com maior participação no crédito, 
são as que apresentaram maior crescimento nos últimos anos. Esse 
crescimento pode ser explicado, principalmente, pelo aumento das 
operações de crédito e pela apreciação do real em relação ao euro.

No Brasil, as instituições com controle estrangeiro buscam am-
pliar as operações de crédito, com destaque para o varejo, principal-
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mente em operações com maiores garantias ou maiores retornos. Essa 
estratégia, entretanto, se diferencia daquela adotada em seus países 
de origem, em que o crescimento do crédito não é tão acentuado 
nem tão direcionado para o varejo. Além disso, nesses países, os 
principais componentes da carteira de crédito de Pessoas Físicas são 
as hipotecas residenciais, modalidade pouco desenvolvida no Brasil. 
A expectativa dos grupos estrangeiros com relação ao Brasil e outros 
países em desenvolvimento é otimista, pois eles consideram que esses 
países estão crescendo acima da média dos países desenvolvidos e 
ainda possuem baixo nível de bancarização.

Por último, é importante destacar que, apesar do crescimento 
do percentual das operações de crédito em relação ao PIB, este per-
manece baixo em relação a outros países (Tabela 2.9). Esse baixo 
percentual, portanto, indica que o país ainda possui um forte po-
tencial de bancarização e penetração de crédito e outros produtos 
fi nanceiros.

Tabela 2.9 – Saldo das Operações de Crédito como Percentual do PIB em Diversos 
Países – 2005 (%)

País Crédito / PIB (%) País Crédito / PIB (%)

Estados Unidos 194,8 Coreia do Sul 102,1

Japão 186,9 França 93,1

Canadá 181,4 Itália 90,2

Holanda 173,4 Chile 82,3

Suíça 166,8 Bélgica 75,1

Reino Unido 165,5 Irã 40,9

Portugal 147,3 Brasil 28,1

Hong Kong 146,2 Indonésia 26,9

Espanha 146,1 Turquia 26,1

África do Sul 143,5 Rússia 25,7

China 114,4 Colômbia 23,9

Áustria 112,9 Peru 19,4

Alemanha 111,4 México 18,2

Austrália 104,6

Fonte: The Banker 1000 – julho de 2007. Extraído do site da Febraban.
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Manutenção dos índices de inadimplência

Apesar do crescimento verifi cado na carteira de crédito, o índice de 
inadimplência do setor bancário não sofreu alterações signifi cativas, 
ao contrário do que ocorreu em outros períodos. Em 1994, início do 
Plano Real e da estabilidade econômica, os bancos ampliaram a oferta 
de crédito e a inadimplência se elevou. No crescimento recente, entre-
tanto, verifi cou-se uma queda do índice de inadimplência do Sistema 
Financeiro Nacional. O atraso acima de noventa dias passou a repre-
sentar 3,1% em junho de 2008, contra 3,7% em 2006 (Gráfi co 2.8). 
Foi observada redução/manutenção do índice de inadimplência em 
todos os segmentos do sistema fi nanceiro, tanto nos bancos públicos 
como nos privados estrangeiros ou nacionais. Os bancos analisados 
acompanharam essa tendência.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de os bancos 
terem concentrado o crescimento do crédito em modalidades com 
menores taxas de juros e menor risco, caso do crédito consignado, 
fi nanciamento de veículos e crédito imobiliário. Também contribuí-
ram a estabilidade econômica, o crescimento econômico com melho-
ria da renda da população, a ampliação dos prazos de amortização e 
a redução das taxas de juros.
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Maior Índice de Solvabilidade dos bancos 
brasileiros

O Índice de Solvabilidade, ou Índice de Basileia, mede a ca-
pacidade de alavancagem das instituições fi nanceiras. Conforme 
estabelecido pela Resolução no 2.099, de 17 de agosto de 1994, do 
Conselho Monetário Nacional, as instituições brasileiras devem ter 
um índice mínimo de 11%.

Todos os bancos analisados mantiveram-se acima do índice 
mínimo durante o período de dezembro de 2001, quando o Banco 
Central começou a divulgar esse índice, a junho de 2008. No fi nal de 
dezembro de 2007, o Índice de Solvabilidade médio dos 50 maiores 
bancos brasileiros, conforme critérios do Banco Central, foi de 17,3%, 
bem acima do mínimo exigido. Os bancos públicos atingiram o maior 
índice, de 18,8%, contra 17% dos bancos privados nacionais e 15,8% 
dos bancos privados estrangeiros.

As instituições que apresentaram o Índice de Solvabilidade mais 
elevado foram Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco. O HSBC 
e o Banco do Brasil são os bancos em que o índice está em nível 
mais baixo, sendo que a queda se acentuou em 2007 e no primeiro 
semestre de 2008. O Índice de Solvabilidade do ABN, Unibanco e 
Santander vêm apresentando tendência de queda desde dezembro 
de 2004 (Tabela 2.10).

Tabela 2.10 – Índice de Basileia (%)

 dez./01 dez./02 dez./03 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07 jun./08

CEF 13,56 14,68 19,24 20,27 27,87 25,29 28,88 22,36

Itaú 18,27 17,05 20,22 20,06 16,66 18,30 18,74 17,07

Bradesco 15,22 17,89 19,85 18,75 17,26 18,76 15,65 14,35

Unibanco 13,72 15,71 18,60 16,27 15,64 15,99 14,72 13,71

ABN 16,75 15,73 19,55 19,34 15,19 13,76 13,46 13,62

Santander 14,66 15,09 18,08 16,96 14,13 15,37 14,24 13,57

HSBC 12,23 12,93 14,39 13,95 14,33 14,23 13,40 13,11

BB 12,61 12,16 13,65 15,14 17,06 17,25 15,58 13,08

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.
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Essa queda, bem como os mais recentes decréscimos verifi cados 
nos outros bancos, pode ser explicada pela elevação do crédito em 
todas as instituições, com consequente aumento da alavancagem. 
Conforme visto no capítulo 1, a carteira de crédito está entre os 
ativos de maior risco e que exigem maior alocação de recursos. Por 
outro lado, os títulos públicos são considerados de risco nulo, o que 
explica os altos índices de solvabilidade da Caixa. O baixo índice do 
Banco do Brasil, por sua vez, pode ser explicado pelo crescimento 
dos créditos tributários, que exigem alocação de capital de 300%. 

Embora o Conselho Monetário Nacional tenha defi nido um Índi-
ce de Solvabilidade mínimo de 11%, os países de origem dos bancos 
estrangeiros analisados mantiveram o índice mínimo de 8% defi nido 
pelo Comitê da Basileia. Esta deve ser a principal razão pela qual 
os grupos estrangeiros analisados mantêm índices menores do que 
os bancos que atuam no Brasil (Tabela 2.11). Verifi ca-se, portanto, 
conforme apontado no capítulo 1, que os bancos brasileiros possuem 
um perfi l mais conservador no que diz respeito à exigência de capi-
tal mínimo em relação ao risco das operações ativas, mesmo após a 
recente queda do Índice de Solvência. Os bancos estrangeiros que 
entraram no Brasil mantiveram esse perfi l conservador, com Índices 
de Solvência mais altos do que em outras praças.

Tabela 2.11 – Índice de Basileia (%) – Grupos Estrangeiros

 dez./01 dez./02 dez./03 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07 jun./08

ABN 10,91 11,54 11,73 11,06 13,14 11,14 14,61 -

Santander 12,00 12,64 12,43 13,01 12,94 12,49 12,66 11,43

HSBC 13,00 13,30 12,00 12,00 12,80 13,50 13,60 11,40

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos sites dos grupos ABN, Santander e 
HSBC.

Com a entrada em vigor das novas regras de capital mínimo 
dos bancos, em julho de 2008, o Banco Central estima que o efeito 
sobre o sistema bancário seja nulo, com aumento de exigência de 
capital para alguns bancos e diminuição para outros. Com relação 
aos grandes bancos com forte atuação no crédito ao varejo, que é o 
caso das instituições analisadas neste trabalho, a expectativa é de que 

Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   109Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   109 23/1/2010   19:22:2223/1/2010   19:22:22



110  PATRÍCIA OLGA CAMARGO

a exigência de capital diminua e que sejam liberados recursos para a 
expansão do crédito. Isso se deve à redução do capital exigido para 
operações de crédito de varejo.

Tendo em vista que o Brasil permanece com altos Índices de 
Solvência em relação aos bancos de outros países (Gráfico 2.9), 
verifi ca-se que há espaço para que o Banco Central reduza o Índice 
de Solvabilidade mínimo exigido. Alguns dos bancos analisados já 
chegaram ao nível de 13% no primeiro semestre de 2008 (Tabela 
2.10), o que pode levar a uma maior restrição à concessão de crédito. 
Um Índice de Solvabilidade mínimo de 8%, que é o índice pactuado 
no Acordo da Basileia e praticado pela maioria dos países, poderia, 
neste sentido, expandir a oferta de crédito.

 
Fonte: Bacen e Global Financial Stability Report – FMI.

Aumento da qualidade da carteira de crédito

Nos bancos analisados, as carteiras com melhor qualidade são as 
de grandes empresas e comércio exterior, seguidas pelas carteiras de 
micro e pequenas empresas. As carteiras de qualidade menor são as 
de pessoas físicas e de fi nanciamento à agricultura.

Todos os bancos analisados, com exceção da Caixa Econômica 
Federal, concentram mais de 90% das suas operações de crédito nos 
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níveis de risco AA, A, B e C, considerados níveis normais de risco.12 
Na Caixa, esse percentual atingiu 87,52% em junho de 2008; entre-
tanto, até 2004 era de menos de 70%.

Os dois bancos públicos são as instituições que possuem mais 
créditos de menor qualidade. Isso se deve ao fato de sofrerem in-
terferência do governo para direcionar seus empréstimos a setores 
como agricultura e o segmento de renda mais baixa, considerados 
créditos de menor qualidade.13 Conforme já verifi cado em Vascon-
celos e Strachman (2002), ainda não há evidências de que os bancos 
com controle estrangeiro sejam mais conservadores quanto ao risco 
dos empréstimos concedidos do que os bancos privados nacionais.

Verifi ca-se uma tendência de melhora na qualidade da carteira de 
crédito, o que pode ser explicado pelo direcionamento a operações 
de crédito com menores riscos, como crédito consignado e fi nancia-
mento de veículos. Na carteira de crédito total do Sistema Financeiro, 
92,2% das operações estavam concentradas nos níveis de risco AA-C, 
em junho de 2008, contra 90,8%, em janeiro de 2007. 

Ampliação do Índice de Cobertura

O Índice de Cobertura expressa a capacidade de cobertura das 
despesas de pessoal somente com as receitas de prestação de serviços. 

 12 Os créditos classifi cados de AA até C são considerados de risco normal e incluem 
o atraso até 60 dias, bem como o risco que seria percebido através da análise 
econômico-fi nanceira; os créditos classifi cados de D até G são considerados de 
risco ampliado 1 e captam o atraso de 60 a 180 dias, com garantias sufi cientes, e 
o risco que seria percebido através da análise econômico-fi nanceira; os créditos 
classifi cados como H, por sua vez, são considerados de risco ampliado 2 e captam 
os créditos em liquidação, deduzidas as rendas apropriadas, com atraso de mais de 
60 dias, sem garantias sufi cientes, ou de mais de 180 dias, bem como o risco per-
cebido através da análise econômico-fi nanceira (Vasconcelos e Strachman, 2002).

 13 Conforme destacado por Vasconcelos e Strachman (2002), deve-se considerar 
a possibilidade de essa classifi cação estar refl etindo também, ou somente, a 
capacidade de os bancos analisarem as demandas por crédito através de sistemas 
mais efi cientes.
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Esse índice apresentou crescimento signifi cativo em todos os bancos 
analisados, destacando-se no Itaú e no Santander. A Caixa é o banco 
com o menor Índice de Cobertura (Tabela 2.12).

Tabela 2.12 – Índices de Cobertura (%)

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1oS 2008

Santander 53,3 44,5 45,0 38,7 72,8 80,9 102,0 108,2 147,5 185,2 198,3

Itaú 100,8 133,1 126,8 123,2 136,3 173,5 197,3 224,3 212,6 200,0 190,1

Unibanco 101,5 123,6 115,7 107,2 121,5 125,4 119,2 136,5 134,4 149,6 140,1

HSBC 92,9 82,5 79,3 94,3 84,6 95,2 105,7 133,8 142,5 132,4 131,1

BB 44,3 49,4 56,0 67,4 80,4 80,6 93,0 102,3 112,9 108,1 130,9

Bradesco 73,6 82,7 89,4 99,2 87,8 85,2 101,7 115,6 114,2 122,0 124,5

ABN 20,3 69,4 67,9 75,1 70,1 80,8 87,4 92,3 113,3 118,0 113,7

CEF 65,6 69,9 73,4 80,6 108,1 114,0 98,1 92,5 89,6 95,9 90,6

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

O aumento verifi cado foi impulsionado pela ampliação das recei-
tas de prestação de serviços, destacando-se as receitas originadas pe-
las operações com cartões de crédito e débito, com exceção do Banco 
do Brasil, Caixa e Santander. No BB, as receitas de prestação de ser-
viços são compostas, principalmente, por tarifas de conta-corrente. 
Isso pode ser explicado pelo elevado número de conta-correntes que 
o banco possui. Na Caixa, destacam-se as receitas de administração 
do FGTS, enquanto no Santander a maior contribuição vem das 
operações de crédito.

Essa ampliação das receitas de prestação de serviços contribuiu 
para a continuidade dos altos lucros obtidos pelos bancos após o 
término dos expressivos ganhos com as receitas advindas da infl ação. 
Segundo estudos da Austin Rating, a participação das receitas de 
prestação de serviços nas receitas totais cresceu de 7,6%, em dezem-
bro de 1994, para 21,2%, em setembro de 2007. A ampliação dessas 
receitas, de 1994 a 2006, foi de 734,7%, contra um crescimento de 
74% das despesas com pessoal, enquanto a infl ação do período foi 
de 157%. Esse desempenho permitiu um expressivo crescimento do 
Índice de Cobertura do Sistema Financeiro, que atingiu 129,8% em 
2007, contra 93,3% em 2003 (Valor Econômico, 29/11/2007).
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A recente redução ou o menor crescimento das receitas de pres-
tação de serviços, verifi cados em todas as instituições, podem ser 
explicados pela antecipação dos bancos à Resolução no 3.518/07, 
do Conselho Monetário Nacional, que disciplinou a cobrança de 
tarifas para pessoas físicas. A nova regulamentação entrou em vigor 
em abril de 2008. As principais medidas adotadas foram: redução 
de 55 para 20 do número de serviços que podem ser cobrados; maior 
padronização das tarifas; inclusão de mais serviços como essenciais, 
ou seja, que não podem ser cobrados pelos bancos; prazo mínimo de 
seis meses entre reajustes de tarifas; obrigatoriedade na divulgação 
do custo total de fi nanciamentos; e extinção da taxa de antecipação 
de liquidação, cobrada quando o cliente quita o empréstimo antes 
do prazo, da tarifa de manutenção de contas-correntes inativas e da 
tarifa de processamento de cheques de baixo valor. 

As novas medidas têm como objetivo aumentar a transparência 
e padronizar os serviços prestados pelos bancos e, dessa forma, 
ampliar a concorrência no setor. Após a adoção dessas medidas e 
padronização dos pacotes de tarifas, verifi cou-se que as menores 
tarifas eram cobradas por bancos públicos, com liderança da Caixa 
Econômica Federal. Na média, a diferença entre os pacotes oferecidos 
aos correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 
em relação aos bancos privados é de 49,62%. Os bancos estrangeiros 
são os que registraram tarifas mais altas (Extra – RJ, 2/4/2008).

Redução do Índice de Efi ciência

O Índice de Efi ciência expressa a relação entre as despesas admi-
nistrativas e as receitas operacionais; portanto, quanto menor, maior 
é a efi ciência da instituição. Nesse caso, o desempenho dos bancos 
privados nacionais foi melhor do que o dos bancos estrangeiros. Entre 
os bancos nacionais, somente a CEF apresentou Índice de Efi ciência 
mais elevado, de 74,8% em 2007 (Gráfi co 2.10). Entretanto, confor-
me detalhado no Anexo I, a tendência verifi cada em todos os bancos 
é de queda dos Índices de Efi ciência.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos balanços dos bancos analisados.

O Grupo ABN possui Índice de Efi ciência superior ao de todos 
os bancos brasileiros, inclusive ao de sua unidade no Brasil. O Grupo 
Santander possui índice mais próximo ao dos bancos privados nacio-
nais, entretanto inferior ao de sua unidade brasileira. As unidades 
com menores Índices de Efi ciência do Santander estão localizadas na 
Europa continental. No caso do HSBC, o índice do grupo é menor 
do que o índice da sua unidade brasileira (Tabela 2.13). 

Tabela 2.13 – Índice de efi ciência dos grupos estrangeiros (%)

 dez./04 dez./05 dez./06 dez./07

ABN 77,9 74,9 79,1 83,5

Santander 52,0 52,6 48,6 44,2

 Europa Continental - 37,7 40,8 38,8

 Reino Unido - 60,1 55,1 50,1

 América Latina - 47,4 47,0 41,8

HSBC 51,6 51,2 51,3 49,4

 Europa 64,0 60,8 60,1 59,9

 Hong Kong 35,8 38,2 38,0 33,4

 Ásia 54,8 55,1 52,8 47,4

 América do Norte 43,4 44,8 47,1 46,3

 América Latina 62,9 60,0 61,0 58,3

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos sites dos grupos ABN, Santander e 
HSBC.
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Dessa forma, verifi ca-se que, com exceção do ABN, as unidades 
brasileiras dos grupos estrangeiros são menos efi cientes do que suas 
matrizes. Entretanto, os Índices de Efi ciência dos bancos localizados 
no Brasil estão bem próximos aos dos bancos localizados no exterior, 
sendo em alguns casos, como visto, menores. O Índice de Efi ciência 
do Sistema Financeiro Nacional também vem decrescendo, passando 
de 56,3%, em 2003, para 50,7%, em 2007.

A busca por menores Índices de Efi ciência adquiriu maior rele-
vância na década de 1990, com a entrada dos bancos estrangeiros, 
que já tinham a cultura da busca pela maior efi ciência. Conforme 
visto no capítulo 1, quando os bancos estrangeiros entraram no 
Brasil, os bancos nacionais eram menos efi cientes. Segundo estudo 
realizado pelo Banco Central, suas despesas operacionais equivaliam 
a 9,6% dos ativos administrados, acima do índice de 6,8% exibido 
pelos bancos estrangeiros. Atualmente, esses índices se inverte-
ram (Gráfi co 2.11), o que pode ser explicado, principalmente, pela 
busca por maior efi ciência dos bancos nacionais, devido à ameaça 
de concorrência das instituições estrangeiras (Valor Econômico, 
30/7/2008).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.
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Ampliação da participação da carteira de crédito 
no total de ativos

Em todas as instituições analisadas, com exceção da Caixa, a car-
teira de crédito é o principal componente do ativo. No caso da CEF, o 
ativo é composto, principalmente, por Títulos e Valores Mobiliários 
(TVM); entretanto, a participação da carteira de crédito vem apre-
sentando crescimento, principalmente a partir de 2004 (Tabela 2.14).

Tabela 2.14 – Participação das Operações de Crédito no Ativo Total (%)

 BB Itaú Bradesco CEF ABN Unibanco Santander HSBC

dez./97 27,9 25,4 39,2 52,1 40,2 33,5 23,4 15,4

dez./98 23,4 24,3 34,0 53,9 11,5 34,3 30,5 18,4

dez./99 23,6 28,7 31,5 46,2 30,3 34,8 26,1 25,1

dez./00 28,0 29,1 39,1 44,7 32,6 32,4 19,6 28,9

dez./01 25,7 30,9 39,9 19,4 37,6 39,9 20,5 27,8

dez./02 26,7 31,2 36,3 17,7 41,1 30,5 23,3 30,2

dez./03 30,2 30,7 31,3 16,8 42,5 37,5 24,9 43,5

dez./04 33,5 30,9 37,7 19,6 45,0 39,0 28,3 42,4

dez./05 36,5 31,9 44,1 19,7 49,1 40,8 29,7 37,6

dez./06 41,3 29,6 40,3 21,8 38,5 40,3 33,4 37,2

dez./07 41,6 27,1 40,8 22,4 36,9 34,0 33,8 38,0

jun./08 43,7 26,4 36,0 24,0 36,6 32,8 32,9 31,1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Em todos os bancos tem se verifi cado uma tendência de queda da 
participação dos títulos públicos no total de ativos. As instituições 
com maior participação de títulos públicos são a Caixa e o BB, ou seja, 
os bancos públicos. Em 2008, a CEF assumiu uma estratégia de di-
minuir a importância dos títulos e valores mobiliários em seu balanço 
e transferir essas carteiras para operações de crédito. A participação 
dos títulos públicos na carteira de títulos do SFN foi de 70,2%, em 
dezembro de 2006, contra 84,1%, em dezembro de 2003 – trajetória 
compatível com o crescimento da emissão de instrumentos privados, 
com destaque para as debêntures.

Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   116Evolucao_recente_do_setor_bancario_(2ªPROVA).indd   116 23/1/2010   19:22:2323/1/2010   19:22:23



A EVOLUÇÃO RECENTE DO SETOR BANCÁRIO NO BRASIL  117

Os bancos com maior participação das operações de crédito são 
Banco do Brasil, ABN e Bradesco. Nos casos do Banco do Brasil, 
HSBC e, principalmente, do Santander, a carteira de crédito ganhou 
importância mais recentemente. Com relação aos grupos estran-
geiros, ABN e HSBC vêm apresentando, no mundo, tendência de 
queda da participação das operações de crédito no ativo total, ao 
contrário das suas unidades situadas no Brasil. As participações são 
bem menores do que os níveis das unidades brasileiras: 38,7% no 
ABN e 36,9% no HSBC.

Com o Santander ocorre o oposto. Enquanto sua unidade brasi-
leira tinha as operações de TVM como principais componentes do 
ativo até 2006, atingindo uma participação de 32,9% em junho de 
2008, o grupo tem alta participação do crédito nos ativos totais, de 
62,4% em junho de 2008.

Aumento do lucro líquido e da rentabilidade 
sobre o patrimônio líquido médio

Durante o período analisado, de dezembro de 1998 a junho de 
2008, os maiores lucros líquidos foram obtidos pelo Itaú, seguido 
pelo Bradesco e Banco do Brasil. Os menores lucros foram obtidos 
pelo HSBC, seguido pelo ABN e Santander, ou seja, pelos bancos 
estrangeiros. Entretanto, os bancos estrangeiros foram os que apre-
sentaram o maior crescimento do lucro no período. 

Em todos os bancos analisados, há uma tendência de crescimento 
do lucro líquido, a qual se intensifi cou, especialmente, a partir de 
2004. Esse maior crescimento pode ser explicado, principalmente, 
pelo fato de os bancos terem conseguido obter resultados positivos 
com a expansão do crédito, com destaque para os segmentos de 
crédito consignado e de fi nanciamento de veículos.

No caso dos bancos públicos, o maior crescimento do lucro líqui-
do foi verifi cado desde 2002, devido às medidas implementadas pelo 
Proef, tendo se intensifi cado, posteriormente, devido à ampliação das 
operações de crédito, principalmente do crédito consignado.
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O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio, por sua vez, re-
presenta o lucro de uma instituição em relação ao seu patrimônio, ou 
seja, a relação entre o ganho obtido pelos sócios e os investimentos 
que realizaram na instituição. Os bancos com maior retorno em 2007 
foram Itaú, Unibanco e Bradesco. Na média dos retornos obtidos 
entre 2003 e 2007, os bancos mais rentáveis foram Itaú, Bradesco, 
BB e CEF (Tabela 2.15).

Tabela 2.15 – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (%)

 2003 2004 2005 2006 2007 Média
Itaú 29,70 29,20 35,30 28,80 32,10 31,02

Bradesco 19,20 22,50 32,70 31,20 28,30 26,78

BB 22,30 23,00 26,80 32,10 22,50 25,34

CEF 28,00 21,31 26,07 25,99 23,71 25,02

ABN 22,30 18,40 20,30 25,00 24,50 22,10

HSBC 11,60 20,45 24,75 26,30 26,89 22,00

Unibanco 15,30 16,80 21,10 18,20 31,70 20,62

Santander 21,80 20,20 21,60 16,10 21,30 20,20

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos sites dos bancos analisados.

Dessa forma, verifica-se que os bancos mais rentáveis foram 
os privados nacionais, seguidos pelos bancos públicos. Os bancos 
estrangeiros foram as instituições que apresentaram menor retorno 
sobre o patrimônio líquido médio. A maior taxa média de rentabilida-
de patrimonial dos bancos privados nacionais também foi constatada 
no período de 1995 a junho de 2001, em Vasconcelos e Strachman 
(2002). Esse resultado foi obtido, principalmente, devido ao bom 
desempenho do Bradesco, do Unibanco e, especialmente, do Itaú. 

Com relação aos grupos estrangeiros, verifi ca-se que, no caso do 
Santander e do HSBC, a unidade brasileira apresenta retornos maio-
res do que a média do grupo, principalmente no caso do HSBC. O 
retorno do Grupo ABN tem sido levemente maior do que o retorno 
da sua unidade brasileira.

A rentabilidade média do setor fi nanceiro no Brasil foi de 25,34% em 
2007, contra 16,16% em 2003, segundo o Banco Central (Gráfi co 2.12). 
No mercado internacional, o retorno fi cou entre 18% e 20% em 2006.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil.

Os índices de rentabilidade dos bancos brasileiros são conside-
rados altos em relação aos dos bancos estrangeiros. Em 2008, três 
bancos nacionais estavam entre as cinco instituições com maior ren-
tabilidade da América Latina, segundo levantamento da consultoria 
Economática: o Banco do Brasil (1o lugar), o Bradesco (2o lugar) e o 
Itaú-Unibanco (5o lugar) (Folha de S. Paulo, 21/3/2009).

Se for considerado outro índice de rentabilidade, o retorno médio 
sobre os ativos, verifi ca-se que, no período de 1996 a 2006, o retorno 
dos bancos nacionais foi superior ao dos bancos estrangeiros. As 
instituições estrangeiras somente obtiveram retornos maiores em 
1999 e 2002, devido à política de proteger, por meio de operações 
de hedge, o capital aplicado no Brasil contra desvalorizações do real. 
Essa política resultou em ganhos com as fortes depreciações cambiais 
observadas nesses dois anos (Valor Econômico, 30/7/2008).

Substituição dos ganhos com títulos e valores 
mobiliários

Após o fi m dos altos ganhos proporcionados pela alta infl ação, 
os bancos direcionaram-se para os títulos públicos, que ofereciam 
alta rentabilidade e baixo risco. Recentemente, entretanto, devido à 
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queda da taxa de juros, esses títulos perderam um pouco da atrativi-
dade, apesar de ainda serem importantes fontes de receita. 

Nos últimos anos, os altos lucros do setor bancário foram resul-
tado, principalmente, das operações de crédito e, em menor medida, 
das receitas de prestação de serviços, que substituíram os ganhos 
obtidos com títulos públicos. A receita obtida com operações de 
crédito é o principal componente das receitas operacionais dos ban-
cos analisados. Essa participação vem apresentando tendência de 
crescimento, principalmente a partir de 2003. Somente no ABN e no 
Unibanco ela se manteve constante. Entretanto, estes dois bancos, 
principalmente o ABN, já possuíam alta participação dessas receitas 
no total de suas receitas operacionais (Tabela 2.16).

Os bancos em que a participação das receitas com operação de 
crédito é maior são ABN e HSBC, seguidos por Itaú e Bradesco. A 
Caixa é o único banco em que as receitas com operações de TVM são 
os principais componentes das receitas totais. Isso se deve à grande 
quantidade de títulos públicos detida pela instituição.

As receitas com prestação de serviços também ganharam impor-
tância no período analisado, sendo que, no sistema fi nanceiro nacio-
nal, sua participação cresceu de 9,2%, em 1997, para 13%, no primeiro 
semestre de 2008. Entretanto, tendo em vista a nova regulamentação 
sobre tarifas e a maior pressão da sociedade e do governo, não há mais 
muito espaço para crescimento. Os bancos em que essas receitas têm 
maior participação são os bancos públicos, seguidos pelo Santander.

Como consequência da ampliação da participação das receitas 
com operações de crédito e de prestação de serviços, as receitas com 
títulos e valores mobiliários vêm perdendo participação nos últimos 
anos em todas as instituições analisadas. Apesar de as operações 
de crédito apresentarem maior risco do que os títulos públicos, o 
retorno é maior, dadas as altas taxas de juros. Dessa forma, os altos 
ganhos alcançados mais do que compensam o maior risco. Como 
resultado, os lucros líquidos obtidos pelas instituições analisadas 
vêm apresentando expressivo crescimento, conforme já visto no item 
anterior.
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Tabela 2.16 – Composição das receitas operacionais (%)

Banco Receita 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1oS 08
BB

Crédito 39,5 42,4 31,6 34,6 37,4 31,1 35,5 40,2 40,3 43,0 46,5 46,2

TVM 21,9 35,3 34,8 30,6 24,7 34,1 34,0 26,1 25,5 26,2 22,6 21,9

RPS 10,9 8,5 7,7 13,0 12,8 9,9 11,9 15,3 15,7 17,2 17,7 16,8

It
aú

Crédito 46,8 36,6 32,3 35,7 38,7 40,7 37,8 41,6 48,9 50,9 53,5 57,1

TVM 14,6 32,5 30,0 24,4 23,0 19,3 22,7 16,5 13,4 15,2 16,2 13,2

RPS 21,5 15,3 17,0 20,6 17,1 16,0 16,9 18,9 19,2 18,2 15,8 12,6

Br
ad

es
co Crédito 52,0 54,8 55,3 49,7 51,0 50,4 46,1 47,2 48,7 53,5 50,0 53,3

TVM 16,1 19,6 19,3 20,9 19,7 24,2 24,6 19,2 17,4 14,8 12,6 12,5

RPS 14,6 12,0 9,5 13,9 12,4 9,4 11,2 14,5 14,1 14,4 13,4 11,5

C
EF

Crédito 48,1 52,6 63,2 52,1 26,6 15,2 16,4 20,6 21,6 24,6 24,5 24,2

TVM 19,1 13,6 12,3 14,0 21,0 42,6 45,4 44,0 43,6 42,5 36,0 37,1

RPS 9,9 9,5 10,1 14,2 15,2 17,1 14,1 16,9 14,9 15,4 18,3 17,9

A
BN

Crédito 85,8 70,4 48,5 58,8 57,6 44,4 58,3 56,5 59,6 61,1 57,3 61,5

TVM 4,8 20,7 19,9 17,1 18,3 28,1 13,7 13,9 13,8 15,3 15,7 12,5

RPS 1,2 1,7 6,9 11,0 10,6 8,4 12,6 13,2 13,2 12,9 12,3 11,1

U
ni

ba
nc

o Crédito 52,8 51,7 54,5 48,9 54,5 46,0 56,3 46,8 53,5 52,3 50,6 51,4

TVM 16,7 22,5 15,5 18,6 17,8 33,1 14,9 18,2 16,4 18,4 17,9 18,1

RPS 11,3 10,6 7,3 10,7 9,0 8,7 11,7 11,1 10,6 10,7 10,8 9,2

Sa
nt

an
de

r Crédito - 49,1 36,8 17,3 56,8 23,6 32,9 34,1 35,1 40,5 38,8 39,7

TVM - 29,0 50,0 23,8 95,6 57,5 27,5 32,6 31,4 29,7 28,9 30,4

RPS - 8,4 4,2 2,4 13,7 7,0 10,6 14,2 12,7 14,8 15,8 16,1

H
SB

C Crédito 26,3 24,6 31,0 40,6 39,5 45,2 46,4 53,1 52,1 53,6 55,9 58,3

TVM 34,4 41,9 40,0 31,8 35,5 36,3 13,2 14,9 19,2 18,8 16,8 15,2

RPS 18,8 20,8 17,8 17,3 16,7 16,8 16,0 15,6 15,2 16,4 16,2 13,6

T
ot

al

Crédito 47,8 44,0 42,2 41,6 42,6 36,9 37,9 40,8 42,9 45,5 46,0 48,6

TVM 26,2 32,0 32,7 29,4 30,7 34,9 32,0 27,6 26,9 26,2 23,4 20,8

RPS 9,2 9,0 7,6 11,1 10,7 8,8 11,3 13,7 13,4 14,2 14,4 13,0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Banco Central do Brasil.
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