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O IMPACTO DA ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL NOS 
BANCOS DE VAREJO, QUANTO AO ESTABELECIMENTO DA 
SUA ESTRATÉGIA 
 
RESUMO 

O Sistema Financeiro de Varejo é o tema deste artigo e o objetivo é identificar como cada 

movimento de tentativa de estabilização econômica do Brasil influenciou a estratégia a ser 

estabelecida, implementada, pelas instituições financeiras.  Para isso, procurou-se 

entender até que ponto as diversas tentativas de estabilização do País, afetaram a 

atuação destes bancos no período 1970/2008, considerando que em 1986 foi 

implementado o Plano Cruzado e em 1994 o Plano Real de estabilização que prevaleceu 

até hoje no Brasil. Foi considerado também, o resultado da pesquisa pelo método Delphi 

realizada em 2008 sobre este tema, na preparação da Dissertação de mestrado do autor.  

Ao mesmo tempo foi analisada a chegada dos bancos estrangeiros, de varejo no Brasil no 

período de 1995/2000.  O enfoque metodológico desta pesquisa pode ser caracterizado 

como qualitativo e de caráter descritivo, documental e histórico.  Verificou-se sempre, 

alguma modificação estratégica a cada nova tentativa de estabilização econômica do 

Brasil, ou seja, a estratégia de atuação dos bancos de varejo sempre este ligada a um 

momento econômico do país. 
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INTRODUÇÃO 

Com a criação do Banco Central do Brasil, em 1964 e com o exercício da 

sua respectiva supervisão bancária, continua sobre as instituições financeiras atuantes no 

Brasil, o envolvimento em muitos casos dos presidentes de bancos, em muitas situações, 

acionistas majoritários, em altos cargos políticos, criou-se, naquela época, início do 

governo militar no Brasil, uma imagem da segurança da instituição financeira brasileira.   

Acreditava-se muitas vezes, até em consequência da imagem de segurança 

citada anteriormente, que estas organizações utilizavam importantes processos 

sistemáticos de planejamento, liderança e controle.  Porém como se verifica mais tarde, 

após a implementação do Plano Real em 1994, sem perceber a influência, claramente da 

inflação no resultado de cada banco, inclusive impossibilitando o processo de análise de 

eficiência ou não da instituição financeira aconteceu a quebra do Banco Econômico e cria-se 

um abalo de credibilidade no Sistema Financeiro de Varejo, provocando um flight to 

quality, ou seja a saída de depósitos de bancos nacionais privados menores sendo a 

qualidade de segurança estabelecida pela característica do banco ser estatal ou 

estrangeiro – receptores dos fundos. 

Na Análise da evolução do Sistema Financeiro de Varejo no Brasil será 

possível verificar a importância da análise de cenários macro e micro econômico, na 

definição da estratégia de cada Banco e como quase sempre se tem claramente a 

estrutura seguindo a estratégia. 

Com a primeira tentativa de estabilização econômica do Brasil – Plano 

Cruzado – vivenciou-se a crise de rentabilidade dos bancos (1986).  Em seguida, em cada 

nova tentativa de estabilização, os bancos perdiam alguma fonte de renda e finalmente 

implantou-se o Plano Real (julho de 1994) que estabilizou o Brasil economicamente.  A 

estabilização, pela perda da receita da inflação, provoca a necessidade do crescimento da 

massa crítica de negócios e de clientes.  A manutenção do processo de estabilização 

econômica e política do Brasil produzem de alguma forma uma necessidade maior de 

crescimento o volume de negócios / transações bancárias, assim como um grande 

aumento de número de clientes em cada banco, ou seja, um aumento da massa crítica de 

negócios e de clientes, em cada banco de maneira a manter a viabilidade de sua 

sobrevivência.  Este é o impacto da estabilização econômica do País.  Portanto, a 

questão a ser analisada, é a reação aos diversos impactos causados pela inflação e 

depois pelas diversas tentativas de estabilização no Brasil, nas definições de estratégias a 

serem seguidas pelos Bancos de Varejo. 
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Especificamente sobre o Brasil, Matos (2002 apud REICHSTUL; LIMA, 

2006) procura entender e estudar o nexo de casualidade entre desenvolvimento financeiro 

e crescimento econômico, para o período entre 1947 e 2000.  Os resultados apontam a 

existência de uma relação unidirecional que vai do desenvolvimento financeiro para o 

crescimento econômico.  Por sua vez, Marques e Porto (2003 apud REICHSTURL; LIMA, 

2006) testam a direção da relação de causalidade entre o desenvolvimento financeiro dos 

mercados bancário e de capitais e o crescimento econômico brasileiro para o período de 

1950 a 2000, e obtém os mesmos resultados de Matos (2002 apud REICHSTURL; LIMA, 

2006).  Os resultados de ambos os estudos revelam que a relação entre desenvolvimento 

financeiro e atividade econômica produtiva é de retroalimentação.  Portanto, é importante 

a presença de um sistema financeiro forte, estável; e, para evitar crises, é recomendável a 

presença de instituições financeiras, cada vez maiores. (REICHSTURL; LIMA, 2006). 

Analisou-se o processo de fusão de bancos na visão de Kannan Ramaswan 

(1997), atributos estratégicos (SNOW, 1978; MILLER; FRIESEN, 1978 apud Costa, 2004), 

o crédito privado, por King e Levine (1993 apud COSTA, 2004), estabilidade financeira e 

desenvolvimento econômico COSTA, 2004), análise de crédito como poupança 

(KARKLINS-MARCHAY, 2004), taxa de juros e concentração bancária (OREIRO, 2004), 

consolidação de bancos no Japão (HOSONO; SAKAI; TSURU, 2007). 

Para a melhor compreensão do período 1970/2008, foi feita uma pesquisa 

qualitativa, descritiva, documental e histórica.  Foram analisados trabalhos, artigos 

produzidos pelo BIS, FMI, Banco Mundial, BID e o Banco Central do Brasil, que puderam 

dar informações sobre vários componentes da problemática: Basiléia II, taxa de juros, 

assimetria da informação, cálculo de spread, concorrência, mobilidade do cliente, etc. 

Como verificado anteriormente, sendo o sistema financeiro, importante 

agente na cadeia produtiva da economia de um país, este estudo justifica-se, pois será de 

grande importância a sua atividade nos próximos anos, para o Desenvolvimento 

Econômico do Brasil, principalmente porque se falará de concorrência e de concentração 

bancária. 

Na realidade, analisou-se sob uma perspectiva histórica as diversas fases 

pelas quais passaram os bancos de varejo no Brasil, conforme abaixo: 

– Período inflacionário (1970/1986) 

– Período da estabilização (1986/2008) 

a) 1986 – Plano Cruzado, 

b) 1986/1994 – Período das diversas tentativas de estabilização da 

economia brasileira, 
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c) 1994 – A implementação do Plano Real que estabiliza a economia 

brasileira, 

d) 1994/2000 – Período em que se podem observar as consequências para 

o sistema financeiro de varejo no Brasil, em função da estabilização econômica obtida, 

e) 2000/2008 – Período pós crise gerada pela estabilização econômica do 

Brasil, nos bancos de varejo instalados neste país em que se estabelecem as condições 

atuais de atuação dos citados bancos. 

Deve-se lembrar que, até 1986 todos os bancos de varejo trabalhavam com 

a estratégia substancialmente focada em captação (depósitos) em função da inflação que 

era alta e de que a prioridade não era para créditos, dado o seu alto risco, mas sim para a 

captação, depósitos e aplicação em dívida interna dos Governos Federais e Estaduais 

principalmente. 

A estabilização econômica do Brasil, seguida de algumas alterações legais, 

fez com que o sistema financeiro de varejo perdesse os ganhos advindos da inflação e, 

portanto, se estabelece a necessidade de maior crescimento da massa crítica de clientes 

e negócios, crédito, necessário para a manutenção da viabilização dos respectivos 

bancos de varejo, (Consenso este estabelecido com a experiência do Plano Cruzado, 

Plano Real após a respectiva implementação, assim como pelas respostas a pesquisa – 

Método Delphi – desenvolvida na dissertação de mestrado do autor.) 

Ou seja, averiguar a cada mudança da situação econômica do país qual foi a 

correspondente reação, apresentada através de uma modificação na estratégia das 

Instituições Financeiras de Varejo no período 1970 a 2008. 

O consenso da necessidade do crescimento citado há pouco, também se 

reproduz em diversos artigos econômicos publicados no O Estado de São Paulo, A Folha 

de São Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico por autores como Maílson da Nóbrega, 

Gustavo Loyola, Maria Clara Prado, etc. 

Portanto é também importante analisar se o crescimento pode ser somente 

orgânico, pelo crescimento do montante de crédito da instituição financeira, oferecido aos 

seus clientes de base e aos novos resultantes do crescimento orgânico, ou o crescimento 

indicado foi acompanhado de um ciclo de aquisições e / ou fusões. 

Acredita-se, com base em artigo de Gustavo Loyola (2007) que, pelo menos 

até este momento, o PT seja radical nos seus pronunciamentos, mas conservador nos 

seus atos, e que o bem público da estabilização será mantido e há uma situação que, em 
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princípio, permitirá a manutenção da redução da taxa de juro real, a redução dos spreads 

bancários. 

O juro mais baixo não faz o banco lucrar menos.  Hoje, serviços já 

representam 20% do total da receita operacional das instituições quando, em 1994, antes 

da estabilização, respondiam por apenas 3,5%.  Os bancos já ganham mais com a 

cobrança de serviço do que com o floating no período da inflação, disse Erivelto 

Rodrigues, presidente da Consultoria Austin Rating (Consultoria; 2007). 

Como explica o chefe do Departamento Econômico do BACEN, Altamir 

Lopes (2007), “Não é de se esperar, que cortes na Selic levem à queda nos spreads, a 

não ser pelo aumento do volume de operações e pelos ganhos de escala obtidos pelos 

bancos .... O essencial é que os bancos têm repassado aos clientes, integralmente os 

cortes feitos pelo BACEN nos juros básicos”. NÓBREGA (2007) acrescenta: “Digamos 

que o BACEN é excessivamente conservador. Mesmo assim, uma redução maior na taxa 

Selic não viabilizaria um crescimento anual sustentado de 5%, pois a baixa expansão do 

PIB não deriva de insuficiência de demanda. No longo prazo, o que faz a economia 

crescer de forma sustentada é uma combinação de investimento, mão de obra e ganhos 

de produtividade.” 

Outro fator importante a considerar, dentro da linha de raciocínio deste 

trabalho, da possibilidade de um novo momento de concentração, redução do número de 

instituições financeiras de varejo, é a preocupação com a reforma da lei de defesa da 

concorrência e aspectos de sua aplicação no setor bancário.  É importante saber que: 

– Em perspectivas comparadas, o nível de concentração bancária não é 

particularmente elevado no Brasil; 

– Não existe um mercado de bancos, mas vários mercados de produtos 

relevantes; 

– A competição diminui e não aumenta a probabilidade de crise bancária. 

 

Uma recessão nos EUA, na Europa e Japão provocará menor importação 

por parte da China e todo este cenário significará uma queda na exportação brasileira, 

seja em quantidade, seja em valor, pois países como Índia e China têm muito mais poder 

na negociação dos preços de commodities de grãos e minérios. 

O crescimento do PIB pelo crédito não é sustentável e em conjunto com 

outras razões tivemos o baixo crescimento em 2011, 2012 o que também se repetirá em 

2013 e 2014. 
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Isto posto, o objetivo é descrever o resultado de uma pesquisa qualitativa e 

descritiva sobre o período de 1970 a 2008 com referência ao Sistema Financeiro de 

Varejo. 

 
2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

O objetivo é descrever o procedimento utilizado para pesquisar e 

compreender a evolução do sistema Financeiro de Varejo, no Brasil, no período de 1970 a 

2008 e, a partir desta compreensão e conhecimento, poder analisar as implicações das 

diversas tentativas de estabilização do Brasil nas estratégias estabelecidas pelos Bancos 

de Varejo no mesmo período.  Portanto, a análise do período (1970/2008) é resultado de 

uma pesquisa qualitativa. 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, no período 

1970/2008, sendo que o seu conceito é simples e busca, fundamentalmente, descrever as 

características de determinado fenômeno e estabelecer possíveis relações entre 

variáveis.  Para Godoy (1995 apud GALAS, 2005) e Triviños (1987 apud GALAS, 2005), a 

pesquisa qualitativa é descritiva porque é rica em descrições contextualizadas.  É uma 

pesquisa histórica e, como o próprio nome indica, baseia-se na história e, geralmente, se 

refere à coleta de dados e informações sobre acontecimentos fenômenos ou fatos de 

interesse do pesquisador, envolvendo datas, locais e personagens ou coisas (LEITE, 

2004). 

Trata-se também de uma pesquisa exploratória que, como o próprio nome 

indica, é a que estuda, explora algo novo, mas que serve de base à ciência.  A pesquisa 

exploratória tem grande valor, pois serve de base a outros tipos de pesquisas. 

Nesse contexto, a unidade de análise desta pesquisa corresponde às 

mudanças gerenciais relacionadas ao período inflacionário e a posterior tentativa de 

estabilização econômica no Brasil, pelo Sistema Financeiro de Varejo aqui instalado, ou 

seja, analisa-se o caso brasileiro. 

A proposição a ser observada nesta pesquisa é a de que os bancos de 

varejo no Brasil identificam a sua estratégia, no período 1970 – 2008, de acordo com os 

desafios impostos pela política econômica, cenário macroeconômico do momento.  

Complementarmente, reconhecendo que o cenário da estabilização provoca uma 

necessidade de crescimento de massa crítica de clientes e de negócios, será interessante 

analisar como acontece esse crescimento, pois muda o negócio de banco de varejo. 
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Este estudo utilizou seguintes fontes: entrevistas, documentos, relatórios 

preparados por autoridade monetárias nacionais e internacionais e observação direta e 

posteriori. 

A pesquisa tem uma forte conotação de “observação participante”, pois o 

autor vivenciou as transformações dos bancos de varejo de 1970 a 2004.  A observação 

participante é uma forma utilizada com frequência na pesquisa qualitativa. 

 

3. ANÁLISE DO PERÍODO 1970 – 2008. 
 

 

É importante lembrar que foi longo o tempo para concluir o diagnóstico das 

origens e chegar às ideias para lidar com a crônica inflação brasileira.  No início, entre 

meados da década de 1970 – quando o problema se tornou evidente - e a primeira 

metade dos anos 1980, as tentativas de enfrentá-lo seguiram o receituário clássico: 

austeridade fiscal e monetária.  Mário Henrique Simonsen foi o pioneiro na identificação 

da inércia inflacionária.  Em estudo escrito antes de se tornar ministro da Fazenda 

(74/79), ele apontara o efeito retro alimentador da correção monetária. 

Complementando, é importante considerar, enumerar, algumas 

características de acontecimentos do início dos anos 1970 e que propiciavam um 

processo de internacionalização por parte de uma empresa, principalmente regional, 

englobando a América do Sul, como estão a frente, relativas à geopolítica, finanças, 

clientes e concorrentes dos bancos de varejo existentes na época: 

1 O Governo brasileiro e o empresário começam a focar como elemento importante de 

sua estratégia o desenvolvimento do comércio exterior (exportação/importação) e, 

principalmente, buscando agregar à pauta brasileira de exportação produtos 

semimanufaturado e manufaturados, diminuindo o percentual da participação de 

commodities; 

2 O fortalecimento do sistema financeiro brasileiro e o seu envolvimento no movimento 

de associações dos países sul-americanos eram fatores muito importantes para o 

posicionamento que o Brasil queria tomar de uma certa liderança diplomática e 

comercial na região.  A internacionalização de um banco brasileiro, neste cenário, 

poderia auxiliar a internacionalização das empresas brasileiras, pois o 

desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, principalmente exportação, pelo 
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menos na sua fase inicial, necessitava muito de apoio que seria dado por um banco 

brasileiro internacionalizado; 

3 Até aquele momento, a internacionalização vinha sendo mais exercida por dois 

bancos estatais; Banco do Brasil e Banco do Estado de São Paulo (Banespa), hoje 

Santander, em que ambos atuavam, naquele momento como extensão dos seus 

respectivos governos e exerciam, com a abertura das suas subsidiárias/agências, 

também um papel político, muitas vezes importante junto ao país host; 

4 Nos anos 1970, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil estabelece política de 

africanização, promovendo o fortalecimento das relações diplomáticas e comercias 

entre o Brasil e países africanos, que teve um sucesso inicial no relacionamento com 

a Nigéria; 

5 Os países da América do Sul buscavam fórmulas de desenvolver associações como 

MERCOSUL, Pacto Andino, Bloco Sul-Americano, que acabariam proporcionando 

uma ampliação do mercado inter-regional.  Percebia-se a necessidade da 

associação para o fortalecimento, no diálogo, principalmente entre os países  

sul-americanos e a Comunidade Europeia e/ou Estados Unidos da América; 

6 Nos anos 1970 houve dois grandes aumentos de preço do petróleo que geraram os 

chamados “petrodólares”, para os países produtores de petróleo, que foram 

depositados em grandes bancos dos Estados Unidos e/ou europeus e que 

necessitavam recolocá-los em empréstimos internacionais de maneira a rentabilizar 

esta liquidez; e 

7 Até aquela época, somente os bancos estrangeiros, principalmente os ianques, 

Boston, Chase e Citibank, estavam representados em quase todos os países da 

América do Sul, tendo, portanto, melhor condição para acompanhar a 

internacionalização do seu cliente. 

 
Este Cenário era bastante favorável a um processo de internacionalização. 

As condições foram alteradas em 1982, com a moratória da dívida externa brasileira, após 

a do México e a situação por que passava a Argentina.  Esta alteração foi uma ameaça de 

instabilidade à América Latina. 

Entende-se, portanto, que no cenário financeiro havia uma conveniência 

(visão interna) em se pensar em uma estratégia visando à diferenciação – 

internacionalização – e o cenário de negócios (visão externa) tinha várias características 

que também favoreciam esta decisão, conforme mostrado.  Portanto, houve uma 
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internacionalização buscando a diferenciação, que daria a vantagem competitiva 

sustentável, apoiada também, pelo cenário externo. 

É importante lembrar que o ambiente geral de passagem de um cenário 

inflacionário a várias tentativas de estabilização econômica no Brasil era comum às 

organizações financeiras de varejo.  Já o ambiente específico, nicho de atuação, nível de 

capacitação, capacidade de reação de estratégias emergentes é o que fará toda uma 

diferenciação na atuação e ressurgimento de cada organização.  Os autores destacam o 

fato de que, embora as organizações concentrem acompanhamento e planejamento no 

seu ambiente específico, o geral não dever ser esquecido.  Chiavenato (1994) comenta 

que as empresas constituem organizações inventadas pelo homem para se adaptarem a 

circunstâncias ambientais, buscando atingir certos objetivos.  Se isso for conseguido, 

então, a empresa será considerada eficaz e terá condições de sobrevivência e 

crescimento, na medida em que o resultado conseguido por meio de seus produtos e 

serviços for maior do que o volume despendido na obtenção e aplicação de recurso.  A 

estratégia empresarial é, segundo Chiavenato (1994), o primeiro e principal passo para 

atingir essa manobra.  Como o ambiente das empresas é objeto de mudanças, a 

estratégia empresarial também precisa mudar para a empresa não perca competitividade 

e para que aproveite as oportunidades. 

Segundo Porter (2004), a vantagem competitiva, hoje em dia, é temporária, 

pois uma posição de mercado pode ser rapidamente copiada pela concorrência.   

A questão a ser considerada aqui é que na verdade não havia muita diferenciação nas 

estratégias seguidas pelos bancos de varejo.  Em período inflacionário buscava-se a 

captação diminuição de empréstimos e aplicação em dívida interna.  No processo 

aparente de estabilização, Plano Cruzado, procurava-se aumentar a carteira de 

empréstimos, sem a necessária experiência para isso e como as várias tentativas de 

estabilização provocam situações macroeconômicas de inflação e estabilização 

alternadamente, as instituições financeiras também modificam as ênfases, captação / 

crédito, nas suas estratégias de forma alternada. 

Com arrimo nestas considerações, delineia-se um dos temas desta 

pesquisa, que busca entender a evolução do sistema financeiro de varejo no Brasil, no 

período 1970-2008, e o seu relacionamento com o contexto macro e microeconômico 

naquele momento no Brasil. 
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Os dados acerca de fusões / aquisições (1994/2007) de bancos de varejo no 

período analisado conduzem este estudo aos seguintes questionamentos que se 

configuram como base para o problema da pesquisa. 

– O conceito de estratégia foi considerado na gestão dos bancos de 

varejo no período de 1970/2008? 

– O cenário macro / microeconômico do Brasil, até como consequência 

das várias tentativas de estabilização da economia brasileira, foram fatores importantes 

para as fusões e / ou aquisições? 

– A manutenção do processo de estabilização econômica e política no 

Brasil deverá produzir a certo momento, de alguma forma, um novo processo de ajuste 

por meio de alguma consolidação / concentração do sistema financeiro de varejo no 

Brasil? 

É importante neste ponto meditar sobre a compra do Bank of Boston pelo 

Banco Itaú, a compra do Sudameris pelo ABN AMRO e a aquisição do Real ABN pelo 

Santander, principalmente levando em conta a ideia de que são pontos citados e 

considerados por toda a imprensa especializada em assuntos econômicos e financeiros: 

1. redução de taxa de juros; 

2. redução de “spreads” bancários; 

3. pouca melhoria na distribuição de renda; 

4. não expressivo crescimento do PIB; 

5. aumento expressivo do volume de crédito; e 

6. expansão do crédito habitacional. 

 
É importante lembrar que o crédito habitacional representava apenas 1,7% 

do PIB em 2006, em comparação com 14% no Chile, 10% no México, 80% nos EUA, 

100% na Holanda e 130% na Suíça (NÓBREGA, 2008). 

Nestas condições, é interessante analisar as mudanças ocorridas no sistema 

bancário brasileiro no contexto de alta e baixa inflação, em termos de seu tamanho, de 

sua dimensão e de seu grau de concentração.  Nos anos 1970, 1980 e 1990, pode-se 

estabelecer, a grosso modo, como características gerais do sistema bancário brasileiro, 

uma elevada participação do setor financeiro no PIB, expressando grande crescimento 

que o setor teve no período de alta inflação (PAULA, 1998). 

Dois eventos importantes recentes são representados por: 

– desregulamentação financeira efetuada pela reforma bancária de 1988: 
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* proliferação de novos bancos de pequeno e médio porte; 

* diminuição na participação do segmento público no sistema bancário e 

uma tendência à desconcentração bancária, em particular no segmento privado; e 

* crescimento do segmento privado; e 

– estabilização de preços com o Plano Real, que alterou radicalmente o 

horizonte de possibilidades nos negócios bancários, ocasionando de imediato um 

encolhimento no tamanho no produto do setor bancário; diminuição na quantidade de 

instituições bancárias e agências e no número de funcionários e uma certa tendência à 

concentração no mercado bancário (PAULA, 1998). 

 
3.1 As Diversas Estratégias Utilizadas (1970-2008) 

3.1.1 1970 – Fevereiro 1986 
  

Deve-se lembrar de que, até 1986, todos os bancos de varejo trabalhavam 

com a estratégia substancialmente focada em captação (depósitos), em função da 

inflação que era alta e de que a prioridade não era para créditos, dado o seu alto risco, 

mas sim para a captação, depósitos e aplicação em dívida interna dos Governos Federal 

e Estaduais.  Naquele momento, os bancos tiveram que adotar estratégias formais que 

resultassem em um processo controlado e consciente para atingir os objetivos há pouco 

citados, cabendo à responsabilidade por todo esse processo aos executivos dos bancos, 

que tinham como objetivos delinear orçamentos, programas e planos operacionais de 

vários tipos, ao ponto de que, nos anos 1970, o tamanho, designer e localização das 

próprias agências bancárias foram estrategicamente deliberados, visando a atingir e 

impressionar um público em potencial, ao mesmo tempo em que eles funcionavam como 

uma defesa do capital do banco, protegendo contra a inflação.  Toda a estratégia destes 

anos, para citar Porter (1985 p.481), usava o cenário como ferramenta no arsenal dos 

estrategistas dos bancos.  Neste ponto, quase se poderia afirmar que havia também algo 

da escola de designer (ANDREWS apud MINTZBERG, 2000), no sentido de que a 

estrutura devia seguir a estratégia, com gerentes bem treinados no atendimento de 

pessoas físicas, na captação de negócios, aqui incluídas as pessoas jurídicas, e a criação 

de produtos de captação.  Aqui também, de certa forma, foi utilizado o famoso modelo 

SWOT – Strenght, Weakness, Opportunity and Threat (Força, Fraqueza, Oportunidade e 

Ameaça), pelo qual os planejadores faziam uma avaliação externa das ameaças dos 

concorrentes e decisões do Governo e das oportunidades que podiam surgir.  
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Internamente avaliavam forças e fraquezas da própria organização, desde o marketing até 

o RH. 

Foi no ano de 1980 que Michael Porter publicou “Competitive Strategy”, que 

aglutinou os interesses de uma geração de acadêmicos e consultores, fazendo desta, em 

pouco tempo, a escola dominante na área. 

A estratégia competitiva é uma área básica, dependendo criticamente de 

uma compreensão sutil das indústrias e dos concorrentes.  A estratégia competitiva 

continua sendo básica, um apoio para a reflexão sobre competição entre os setores e 

posicionamento dentro do setor.  A estratégia competitiva é uma análise que definiria 

como a empresa poderia competir com mais eficácia, fortalecendo a sua posição no 

mercado.  Assim sendo, cada empresa, competindo em uma indústria, possui uma 

estratégia competitiva, seja ela explícita ou implícita.  Considerando que a estratégia 

competitiva na sua essência busca o desenvolvimento de uma fórmula que defina para a 

empresa a forma como competirá, quais deveriam ser suas metas e qual o instrumental 

necessário para levarem-se a cabo essas metas, expressaremos na sequência dois 

métodos para a formulação estratégica (PORTER 2004). 

Consideram-se quatro fatores básicos que definem os limites daquilo que 

uma empresa pode realizar com sucesso: 

- os pontos fortes e os pontos fracos representam o perfil de ativos e as qualificações com 

relação à concorrência; 

- os valores pessoais de uma empresa são as motivações e as necessidades dos seus 

principais executivos; 

- os pontos fortes e os pontos fracos combinados com os valores determinam os limites 

internos e; 

- os limites externos são determinados pela indústria e por seu meio ambiente mais amplo 

(PORTER 2004). 

Conforme Porter (2004) “a essência da formulação de uma estratégia 

competitiva é relacionar uma empresa ao seu meio ambiente”.  Assim é que a cada 

cenário macroeconômico correspondeu a uma ênfase diferente nas estratégias das 

instituições financeiras de varejo. 

A esta altura já se pode perceber que a estratégia deve ser tão deliberada 

quando possível, sempre perder de vista, em nenhum momento, os cenários emergentes 

que possam surgir.  Para Andrews (apud MINTZBERG et al, 2000) “A simplicidade é a 
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essência da boa arte.” Uma concepção de estratégia traz simplicidade para as 

organizações complexas. 

Até que se conheça a estratégia, não se pode começar a especificar a 

estrutura apropriada.  É importante não ser esquecida a noção de que cada planejamento 

é para ser executado conforme o especificado. 

Segundo Porter (1996), a vantagem competitiva hoje ser um pouco mais 

temporária; uma posição de uma empresa poderá ser mais rapidamente copiada pela 

concorrência. 

Os diversos conceitos de estratégia aqui mencionados foram 

encontrados/aplicados pelos bancos de varejo ao longo da pesquisa, realizada no período 

1970/2008. 

 
3.1.2 Março 1986 – Junho 1994 
 

Aconteceu em março de 1986, o Plano Cruzado a primeira tentativa formal 

de estabilização do Brasil, utilizando-se de uma terapia de choque.  Até então a estratégia 

que era deliberada, focalizando o controle de toda a situação, necessita ser substituída 

por uma estratégia nova, que é a emergente, porque, no período sem inflação, os bancos 

perderam sua receita e descobriram que a estrutura antes montada exigia para sua 

rentabilidade elevada taxa de inflação. Aqui, neste momento, os bancos bem 

administrados fazem um comitê, visando a prepará-los para quando o Brasil atingisse 

uma estabilização sustentável.  Isto foi uma estratégia a médio prazo.  A estratégia 

emergencial – estabelecimento de uma política de crédito – foi utilizada para restabelecer 

a lucratividade, inclusive efetuando demissões dos salários mais altos, em percentuais de 

no mínimo 10% (dez por cento) da folha de pagamento. 

Passou-se a enfatizar e melhor trabalhar a política de oferta de crédito a 

pessoas jurídicas e físicas.  Houve naquele momento a capacidade dos bancos em 

experimentar, receber informações e contribuições de todas as pessoas informadas e 

envolvidas na organização e que podiam contribuir para o surgimento de melhores 

produtos; momento aquele em que a Escola de Aprendizado (PRHALAD E HAMMEL 

apud MINTZBERG 2000) foi também preconizada como estratégia do setor.  De acordo 

com esta escola, as estratégias emergem quando as pessoas aprendem a respeito de 

uma situação, tanto quanto a capacidade da sua organização de lidar com ele.  Baseiam-se 

em descrição de fatos e situações em vez de prescrição. 
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No final de 1986, fracassa o Plano Cruzado, estoura a inflação, e o crédito 

que parecia ser bom risco durante a vigência do plano cruzado, com o retorno da inflação 

e a alta da taxa de juros, transforma-se em uma grande quantidade de CL (crédito em 

liquidação).  Como o enfoque do crédito voltava ser um risco pela inflação e alta de juros, 

como rentabilizar os bancos?  Vê-se necessário o aprendizado do crédito.  Estabelecida 

como estratégia emergente – captação / depósitos – aquela que era uma estratégia 

deliberada antes de 1986. 

Com a preocupação da perda dos lucros da inflação, em um futuro, enfatiza-se 

o pensamento da necessidade de crescimento pelo aumento de sua massa crítica de 

clientes e negócios.  Portanto fica importante a captação/depósitos, aplicação em Dívida 

Interna, o aprendizado do crédito e o crescimento da massa crítica de clientes e negócios. 

A partir de 1987, as diversas tentativas de estabilização do Brasil, 

originam cada uma delas, de alguma forma, uma diminuição na rentabilidade dos bancos.  

Os bancos viveram de 1987 a 1994 buscando sempre soluções emergenciais, na 

tentativa de se adaptar às novas decisões do Governo, com uma preocupação de 

planejamento formal, no sentido de reduzir custos operacionais, buscar eficiências, 

crescimento do segmento de pessoa física, principalmente por meio de folha de 

pagamento, objetivando o restabelecimento da lucratividade. 

A inflação de 1987, 1988 e 1989 permite aos bancos uma rentabilidade 

suficiente para provisionar aquele crédito em liquidação originado pelo fracasso do Plano 

Cruzado. 

 
3.1.3 A partir de junho 1994 

  

Todas estas mudanças de cenários e a estabilização feita em 1994 (Plano 

Real) vão originar, a partir de 1995, a fragilização, de certa forma, no sistema financeiro 

brasileiro. 

Esse cenário, originado após a implementação do Plano Real em julho de 

1994, coincidentemente com o aparecimento de debilidade econômica financeira de 

alguns bancos, mostra que o problema de “massa crítica” podia, talvez, ser solucionado 

com aquisições e / ou fusões. 

Criou-se um cenário no Brasil em 1995, de instabilidade do sistema 

financeiro de varejo, por meio de autorização do Banco Central para compra, fusão e 

empréstimo do PROER, facilita a solução, evitando uma crise sistêmica para o País.   
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O cenário de estabilidade e a necessidade de aumentar, fazer crescer a massa crítica de 

clientes e/ou negócios motivam o processo de aquisição de bancos.  É claro que o 

cenário das dificuldades há pouco exposto fez com que o Banco Central do Brasil se 

tornasse mais flexível, permitindo não só aquisições entre bancos nacionais, mas também 

com bancos estrangeiros, daí a importância dos bancos se agruparem em fusões ou 

aquisições, para assim buscarem um ambiente de estabilidade, diversificado e mais 

favorável. 

Os bancos estrangeiros vieram para o Brasil por diferentes motivações, mas 

existia certa similaridade entre eles, na sua estratégia: 

1  os espanhóis – Bilbao Vizcaya e Santader – e os portugueses – Espírito Santo e 

Caixa Geral de Depósito – precisavam de um crescimento que não havia sido obtido 

na Europa.  Os espanhóis, mais fortes que os portugueses, e com mais 

relacionamento comercial com os outros países da América do Sul, globalizaram 

suas atividades em praticamente toda a América Latina, enquanto os portugueses 

tentaram este crescimento somente no Brasil; 

2  acreditavam, alguns deles, que o Brasil era um mercado promissor e “sub-

bancarizado” e faziam aquisições erradas, porém por menor preço, comprando 

bancos sem massa crítica e, ao perceberem as dificuldades do crescimento 

orgânico, efetivam a venda da instituição adquirida: 

2.1 Banco Bilbao Viscaya comprou o Excel Econômico, que havia comprado o 

Econômico e vendeu para o Bradesco; 

2.2 Caixa Geral de Depósito comprou o Bandeirantes, que havia comprado o Banorte e 

vendeu para o Unibanco; 

2.3 Banco Espírito Santo e Credit Agricole compram o Banco Boa Vista e vendem para 

o Bradesco; 

2.4 Banco Sudameris Brasil comprou o América do Sul e finalmente foi todo vendido ao 

Real.  Nestas transações, foram como resultado final, eliminados: Excel, Econômico, 

Bandeirantes, Banorte, Banco Boa Vista, Sudameris Brasil e  América do Sul. 

2.5  Santader comprou: Banco Noroeste, Geral do Comércio, Bozzano Simonsen, 

Banespa e Real ABN. 

 
 E deverá ser apenas uma instituição financeira, havendo uma redução de 11 

instituições. 
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3  na realidade, dos vários bancos estrangeiros que se implantaram no Brasil de 1995 

a 2000, somente permaneceram o Santander e o HSBC, que tinham uma estratégia 

de crescimento e fortalecimento no Brasil e na América Latina, buscando construir 

“um Banco Sul-Americano”. O Santander percebeu, desde o início, as reais 

dificuldades do cenário para bancos de varejo no Brasil e optou por fazer um grande 

investimento no Brasil, estabelecendo já, desde o início, uma aceitável massa 

crítica.  O HSBC optou por comprar o Bamerindus, que vinha sofrendo da sua 

situação econômica / financeira e tinha uma pequena massa crítica e, por isso, 

embora sendo um dos grandes bancos do mundo não acrescentou uma 

performance correta nos seus primeiros anos no Brasil. 

Concluindo, pode-se afirmar ter sido possível observar que todas as ações e 

movimentos dos participantes estrangeiros do sistema financeiro brasileiro de varejo 

foram baseados em alguma estratégia, no entanto, a implementação ou aplicação da 

estratégia é que eventualmente pode ter sido errada, como nos casos dos bancos Bilbao 

Viscaya, Caixa Geral de Depósito, Banco Espírito Santo e Credit Agricole. 

Talvez, em conclusão, se possa garantir que sempre houve uma estratégia 

fundamentando as ações dos participantes do sistema financeiro brasileiro de varejo, 

fossem elas deliberadas ou emergentes, conforme o momento vivenciado.  É certo afirmar 

que o período analisado é pródigo em estratégias emergenciais pela necessidade quase 

que perene de constantes ajustes à nova realidade que se apresentava, e, como em 

todos os bancos, a imagem da segurança, credibilidade, e good management passava a 

ser importante diferencial.  Foi isto que em 1995 apressou a quebra dos bancos, 

começando pelo Banco Econômico e, em seguida, Nacional e Bamerindus que já tiveram 

mais tempo e suportes legais de estruturar sua venda no mercado, uma vez que o público 

sabia que estes dois bancos não seriam fechados, como aconteceu com o Banco 

Econômico, e que criou uma instabilidade no mercado.  Na realidade, esta segurança 

diminui em muito a ansiedade dos clientes do mercado. 

O cenário externo aos bancos, criado na maioria das vezes em função das 

diversas tentativas de estabilização da economia brasileira e das legislações pertinentes, 

orientava o gestor do banco das diversas mudanças de foco e defesa serem 

implementadas.  Na experiência do Plano Cruzado, vivida pelos bancos, dois pontos 

ficaram na cabeça de cada gestor: a necessidade de crescimento da massa crítica de 

clientes e negócios e o reconhecimento da dificuldade deste crescimento ser orgânico. 
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Esses pontos vieram à tona, novamente, na implementação do Plano Real. 

Esta situação pode ser constatada na leitura de alguns artigos econômicos dos 

economistas Maílson da Nóbrega, Gustavo Loyola, Sonia Racy e Mirian Leitão e Maria 

Clara R.M. Prado, nos jornais O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e a Gazeta 

Mercantil. 

Pode-se observar que o cenário micro e macroeconômico foram 

fundamentais no redesenho do sistema financeiro de varejo no Brasil. Os bancos que 

sobreviveram foram os que reagiram rápido e adequadamente à situação externa.  

Falando nos objetivos, hipóteses e pressupostos para uma estabilização contínua e 

progressiva no Brasil, o foco da massa crítica (na realidade, também se pode falar de 

eliminação de concorrentes) continuaria sendo uma preocupação preponderante.  

Exemplo disto é a aquisição, pelo Banco Itaú, do Bank of Boston. 

Segundo Kotler (2002), um desempenho lucrativo para a empresa depende 

da satisfação das necessidades e interesses dos clientes.  No caso, os bancos com tanta 

similaridade entre os serviços prestados, o diferencial para o cliente passa a ser a 

qualidade com que esses serviços são prestados, já que, de acordo com Porter (2000), 

tais serviços se assemelham tanto que se pode tratar o mercado de varejo como um 

mercado de commodities e, nestas condições, que a vantagem competitiva, a longo 

prazo, será estabelecida pela qualidade do serviço. 

A diferenciação de serviços, qualificado com o nível de qualidade, o grau de 

automatização e o nível necessário de investimento a serem feitos pelos bancos 

existentes já constrói uma barreira para evitar a entrada de mais concorrentes neste 

mercado, pois um serviço de qualidade, de alguma forma, enseja lealdade dos clientes, 

visto que, em um mercado deste tipo, a necessidade de fazer-se diferente dos seus 

concorrentes pelo serviço prestado é cada vez mais relevante (KOTLER,2002). 

É importante lembrar o fato de que, com os movimentos de formação de 

blocos econômicos sul-americanos e/ou latino-americanos, houve toda uma 

movimentação dos bancos comerciais de varejo em considerarem a sua 

internacionalização, seja por alianças estratégicas específicas e/ou instalações próprias 

(filiais, subsidiárias, sucursais) em outro país. 

No Brasil, o Banco Real (privado), o Banco do Brasil e o Banespa (governo 

federal e estadual, respectivamente) foram os que realmente se internacionalizaram de início, 

por meio de rede própria.  Mais tarde o Itaú se estabeleceu de forma muito forte e planejada 

na Argentina, Portugal (presença europeia) e USA (presença na América do Norte). 

Neste momento, existe, portanto, uma concorrência no Brasil e mediante a 

internacionalização, na forma de como oferecer os serviços internacionais. 
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A estabilidade advinda do Plano Real fez com que surgissem as fragilidades 

do sistema financeiro do Brasil, principalmente dos bancos de varejo e o cenário para o 

futuro mostra a necessidade de se ter um banco bem capitalizado, massa crítica de 

clientes e, por consequência, massa crítica de negócios efetuados, capacidade de gerar 

negócios e cross selling globalizada.  Há verdadeira mudança no business antes do Plano 

Cruzado / depois do Plano Real. 

Portanto, resta claro que os movimentos de aquisições, tanto por parte de 

bancos nacionais, como por parte dos estrangeiros, foi facilitado por interesses do 

BACEN em buscar um reequilíbrio fortalecido para o sistema financeiro brasileiro de 

varejo, evitando uma crise sistêmica.  Ambos os tipos de compradores adquiriram, 

corretamente ou não, no primeiro momento, como parte de uma gestão estratégica.  Fica 

evidente, também, pela análise precedida, que este processo de aquisição foi motivado 

pela análise precedida, que este processo de aquisição foi motivado pelas tentativas de 

estabilização do Brasil e uma muito melhor supervisão bancária por parte do Banco 

Central do Brasil.  Esta estabilização foi consolidada pelo Plano Real. 

Ficaram fundamentalmente os seguintes bancos de varejo: 

- Banco do Brasil (incorporado a Caixa Econômica de São Paulo) 

- Caixa Econômica Federal 

- Caixa Econômica São Paulo (adquirida pelo Banco do Brasil) 

- Bradesco 

- Banco Itaú – Unibanco 

- Santander (em fase de absorção do Real) 

- Banco Safra 

- BIC 

- HSBC. 

 

As diversas tentativas de estabilização do Brasil (1986 a 1994) levaram, ao 

longo do período indicado, os bancos do sistema financeiro brasileiro, principalmente os 

de varejo, a irem se adaptando, de maneira que o fim da inflação elevada, com o Plano 

Real (1994), que reduziu substancialmente os ganhos inflacionários apropriados pelos 

bancos, não impedisse que eles mantivessem lucro crescente nos anos seguintes.  A 

reação foi o rápido crescimento das operações de crédito, aprendizado adquirido por 

ocasião do Plano Cruzado, com spreads elevados, o início da ênfase da cobrança de 

serviços (TARIFAS), que em alguns bancos já cobrem totalmente a folha de salários da 

instituição financeira, o que confirma, uma vez mais, a necessidade de “massa crítica” de 

número de cliente e de volume de negócios que mantenha o resultado positivo, 
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satisfatório da instituição financeira.  Ao mesmo tempo, o gestor de um banco de varejo 

deve considerar / refletir sobre o fato de que muitas vezes a razão pela qual se tem conta 

naquela instituição, o local da conta corrente do assalariado está ligado com a decisão do 

empregador em que banco efetuar o pagamento da sua folha de salários.  Portanto, 

muitas vezes, a pessoa física está ligada a alguma pessoa jurídica.  Deve-se, porém, 

observar como será visto, que se está falando de um cenário no futuro, com menores 

taxas de juros e diminuição dos spreads bancários, principalmente por meio da 

concorrência pela oferta de crédito. 

É importante também considerar que o setor bancário brasileiro possui 

concorrentes fortes, não é concentrado, mas carece de competição.  Esta é a visão geral 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Ministério da Justiça sobre 

o mercado financeiro.  O órgão antitruste retornou, com força, o julgamento de fusões e 

aquisições bancárias, ao aprovar a compra do ABN AMRO pelo Santander, e deverá 

receber novos negócios do setor para analisar em 2008 (BASILE, Valor, 02.02.08).  Para 

verificar os impactos daquele negócio – o maior do setor já realizado no Brasil – sobre a 

concorrência, o CADE descreveu a participação de mercado dos principais bancos do 

País em cada segmento de serviços prestados por eles.  A conclusão de que há poucos 

bancos com mais de 20% de participação num determinado serviço.  Conclui-se, portanto, 

que o setor financeiro é bastante pulverizado no Brasil. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Observa-se, portanto, ao longo da análise da trajetória dos Bancos de Varejo 

no Brasil, no período de 1970 a 2008, que sempre identificaram, utilizaram uma estratégia 

para o seu desenvolvimento, para o encaminhamento das suas atividades e a 

identificação da estratégia sempre esteve ligada a situação macroeconômica do país.  Às 

vezes, principalmente os bancos estrangeiros, na sua implementação no Brasil, nos anos 

90, tinham uma estratégia não correta, por terem uma interpretação não correta do 

cenário macro e microeconômico brasileiro.  A concentração bancária que se produziu no 

Brasil nestes últimos anos é fruto de uma visão de que o Brasil não apresentando um 

grande crescimento PIB gerará um volume de negócios que não é suficiente para o 

número de bancos de varejo que tínhamos.  Este fato ainda que haja concentração 

provocará uma carência maior entre as instituições financeiras, provocando, 

provavelmente uma diminuição no spread bancário em função da necessidade de cada 

banco não poder perder operação, não poder perder cliente. 
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Será importante analisar, acompanhar os bancos de varejo no curto e médio 

prazo para verificar como sairão desta crise de inadimplência analisando se o crédito ao 

consumo será um “subprime” para o sistema financeiro do Brasil.  Lembrar que os bancos 

públicos (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) estão com uma política agressiva 

de crédito quando os demais estão com uma atitude mais conservadora. 

Considerando a situação descrita ao longo deste artigo, a situação 

econômica dos USA, da Europa e da Ásia cabe a ser respondida em um próximo artigo... 

E agora, para onde vamos? 
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