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Prefácio 

Fui convidado por Norberto Martins, professor do IE/UFRJ, 
membro também do grupo do Observatório do Banco Central, para 
um programa no Canal do IE/UFRJ sobre Sistema Financeiro 
Nacional. É para participar de uma discussão sobre lucratividade dos 
bancos da América Latina, tendo como pano de fundo o lançamento 
de um livro do colega Sergio Martin Paez sobre o tema. 

Trata-se do livro de coautoria com Guillermo Celso Oglietti, La 
Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021). Os autores são membros do Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). 

Desde logo advirto, eu discordo da avaliação tipo “denúncia do 
capitalismo”, realizada na Introdução. Embora eu seja crítico do 
sistema capitalista, para conduzir sua evolução em direção a outro e 
não ser conduzido por uma súbita revolução sob uma vanguarda com 
nomenclatura tecnoburocrática e totalitária, para planejamento 
centralizado e vigilância de todo o sistema de preços relativos, temos 
de “interpretar para transformar”. 

O sistema capitalista é um complexo econômico-financeiro. 
Significa ser emergente das interações entre diversos componentes. 
No caso em análise, seu sistema bancário necessita ser analisado de 
acordo com as interconexões de seus principais subsistemas: o de 
pagamentos, o de gestão e o financiamento. 

No entanto, em sua Introdução, os coautores tratam-no como 
um “setor transversal”, pressuposto estar no mesmo pé-de-igualdade 
de um “setor produtivo” qualquer. Afirmam: “o setor financeiro é 
particular porque é intermediário de todos os restantes setores da 
economia” (2021: 24). 

Reconhecem sua existência se dever ao resto dos setores, 
sejam poupadores, sejam consumidores ou investidores, cujas 
necessidades financeiras derivam de suas atividades. 

Por isso, a demanda do “setor” é uma demanda “derivada” das 
outras atividades. Nas entrelinhas, estas são “produtivas” e aquelas 
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“improdutivas”, simplesmente por cuidar da circulação de excedentes 
(valor adicionado em formas de rendas), gerados na produção. 

Dizem: “é um setor fornecedor de serviços intermediários e 
transversais. Intermediários porque o serviço financeiro não é um 
bem final, mas sim contribuinte à produção de bens e serviços finais, 
e transversais porque presta serviços financeiros a toda a economia e 
não a uma cadeia produtiva em particular” (idem; ibidem). 

Dessa maneira, destacam as Pessoas Jurídicas, mas abstraem o 
papel-chave das Pessoas Físicas, seja como trabalhadores, seja como 
capitalistas. Ambos podem se tornar rentistas dependentes dos 
rendimentos em juros de seus investimentos financeiros. Também 
não destacam o sistema de pagamentos de varejo e/ou o sistema de 
gestão de dinheiro, funções intrínsecas (e imbricadas) ao sistema 
financeiro. 

Por exemplo, acrescentam: “o bem-estar de um país e seu 
desenvolvimento econômico está determinado por sua capacidade 
produtiva, incluindo a produção de bens e serviços finais e 
intermediários” (id.;ibid.).  

Neste caso, como enxergam o “setor” financeiro como 
“produtor de bens intermediários” não podem o tratar como um 
apêndice supérfluo a ser extirpado. Muito antes pelo contrário, os 
setores produtivos necessitam da alavancagem financeira de suas 
rentabilidades patrimoniais, propiciada pelo sistema financeiro. 

Criticam-no, no entanto, por sua rentabilidade extraordinária! 
Classificam como ingênuo quem a confundir com uma boa 
contribuição ao bem-estar geral.  

Para Paez e Oglietti, “como se trata de um serviço intermediário 
e transversal de bancar, a situação é completamente ao contrário. A 
rentabilidade extraída das finanças em grande medida implica uma 
diminuição da rentabilidade do resto da economia, ou seja, um custo 
para o restante das atividades econômicas” (2021: 24/25 – grifo 
meu). 

Dessa visão cartesiana, baseada em equilíbrio entre setores, se 
deduz um modelo da gangorra: quando o “setor” financeiro está no 
“céu” (alta rentabilidade), os setores produtivos estarão no “inferno” 
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(baixa rentabilidade). Empiricamente, de maneira evidente, como 
mostrarei neste relatório de pesquisa, essa não é a realidade. 

Caso usassem como base analítica a Ciência da Complexidade, 
observariam uma dependência de trajetória dinâmica, onde todos 
podem obter rentabilidade de suas atividades. O sistema financeiro 
propicia alavancagem financeira do sistema produtivo.  

Ao tomarem empréstimos de recursos de terceiros (investidores 
em busca de rendimentos dos juros), os empreendedores obtêm 
maior rentabilidade patrimonial. Eleva o lucro líquido em relação ao 
capital próprio por conta da maior economia de escala em seus 
negócios. 

Em vez dessa visão dinâmica de uma Teoria dos Jogos, 
metodologia analítica para o estudo de situações com interações e 
conflitos de interesses entre agentes econômicos competitivos, optam 
por uma visão perde-ou-ganha. Não analisam a possibilidade ganha-
ganha. 

O Equilíbrio de Nash é um conceito de Teoria dos Jogos no qual 
o resultado ideal de um jogo é aquele onde nenhum dos jogadores 
seja motivado a desviar de sua melhor estratégia escolhida. Essa 

estratégia é definida depois de o jogador analisar e considerar a 
estratégia de seus adversários. Essa escolha inicial não muda se 
ninguém receber benefícios ou incentivos extras ao longo do jogo. 

O conceito ajuda os economistas a entenderem como as 
empresas definem seus preços, como o mercado financeiro e de bens 
e serviços pode variar, como os governos regulam seus 
investimentos, entre outras situações dinâmicas de variações ao 
longo do tempo. As soluções nunca seriam aceitas se, em longo 

prazo, fossem vantajosas só para um e desvantajosas para outros. 
Todos necessitam ganhar. 

Nessa Teoria dos Jogos se cunhou o termo conhecido como 
ganha-ganha, onde a estratégia busca a resolução de conflitos de 
forma a atender todos os envolvidos. Neste contexto, todos os 
participantes poderiam se beneficiar se atuassem de forma 
colaborativa. Isso é conhecido como “jogos de soma não-zero” com 
atitudes negociais cooperativas. 
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Essa estratégia foca a importância da cooperação e 
compartilhamento a fim do sucesso de todos, em contraste da 
dominação, do egoísmo e do ganho pessoal. Todos os “jogadores” são 
tratados de forma igualmente importante. Tais jogos geralmente 
exigem ter uma visão holística da vida e da sociedade. 

Por exemplo, a colaboração através da inovação disruptiva (ou 
destruição criadora) pode reduzir os custos e provocar um processo 
de criação de novas soluções para todos. Embora provoquem 
desemprego tecnológico, até haver treinamento e realocação da mão-
de-obra dispensada, as inovações serão incorporadas se melhorarem 
a qualidade de vida da sociedade como um todo. 

No entanto, os coautores tratam como fosse “ingenuidade”, 
com relação ao papel do sistema financeiro, a visão governamental 
predominante em toda a América Latina, desde os anos 70. No Brasil, 
Ignácio Rangel foi pioneiro (em seu livro A Inflação Brasileira 
publicado em 1963) na defesa da implantação plena do capitalismo 
financeiro.  

Rangel trabalhava no BNDE na época. Percebeu a carência de 
outras instituições financeiras para fomentar o desenvolvimento 
socioeconômico, seja da economia de endividamento, seja da 
economia de mercado de capitais. 

Pior em lugar de um capitalismo é um meio capitalismo, isto é, 
um capitalismo mal-ajambrado. Para o desenvolvimento é necessário 
um subsistema de pagamentos funcionar up-to-date com a fronteira 
tecnológica, um subsistema de gestão de dinheiro com a maior 
rentabilidade, segurança e liquidez possível, um subsistema de 
financiamento dando suporte à maior economia de escala. Todos eles 
atuam, de maneira interativa, como componentes do sistema 
financeiro nacional. 

Os coautores crit icam a quem “chegou a pensar o 
subdesenvolvimento de cada país se devia ao subdesenvolvimento do 
setor financeiro” (2021: 25). Ora, a maneira de escapar do 
endividamento externo em dólares não seria o trocar pela 
possibilidade de endividamento interno em moeda nacional, aliás 
como fez o Brasil – e não fez a Argentina? 
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Eles aceitam a correlação – “todos os países desenvolvidos 
tinham setores financeiros anabolizados e nos países em 
desenvolvimento o setor financeiro não estava desenvolvido” –, mas 
em vez de a verificar como causal, preferem criticar quem “confundia 
a causa com a consequência” (idem; ibidem).  

Dessa forma, aceitam o desenvolvimento econômico provocar o 
desenvolvimento financeiro, mas não vice-versa. Não veem uma 
relação bidirecional entre os dois fenômenos macroeconômicos.  

Para eles, “o crescimento econômico impulsiona o investimento 
em primeiro lugar e logo atrai a poupança”. Têm uma visão arcaica e 
ultrapassada de bancos entrarem, na economia latino-americana, a 
posteriori por serem meros intermediários financeiros neutros com a 
função passiva de canalização da poupança para o investimento. 

Com uma visão sistêmica, perceberiam as necessárias 
interações entre subsistemas com efeitos encadeamentos e 
retroalimentações. Infelizmente, optam por seguir a Mariana 
Mazzucatto – e toda a literatura crítica à chamada “financeirização – 
para quem “o setor não cria, mas sim extrai rendas”. 

Denunciam: “sob o ponto de vista da exploração sobre a 
América Latina, são poucas as diferenças entre a nova extração de 
rendas de caráter financeiro e as feitas e seguindo sendo feitas sobre 
nossos recursos naturais. Mudou a base extrativa, porém o feito é o 
mesmo: uma das partes se apropria em excesso em relação ao 
aportado” (2021: 24). 

Discordo dessa visão extrativista, devido à minha especialização 
no conhecimento do sistema financeiro. Estudei-o, sistematicamente, 
durante toda minha carreira profissional, desde minha dissertação de 
Mestrado sobre Bancos em Minas Gerais, defendida em 1978.  

Curiosamente, Paez e Oglietti afirmam: “o setor financeiro 
latino-americano se integrou ao sistema financeiro global”. É 
paradoxal no plano nacional ou continental o tratar como um setor e 
no plano internacional o enxergar como componente de um sistema 
global. Para eles, “o setor financeiro desenvolvido é causado [efeito] 
e não causador do desenvolvimento econômico” (2021: 26). 
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Assim, esse “setor” espúrio – não genuíno, ilegítimo, bastardo – 
caso se desenvolva “é a melhor via para facilitar a saída de riqueza 
gerada no país, em especial, se as capacidades do Estado para 
regular e evitar a fuga de capitais são insuficientes. Assim, o setor 
financeiro foi um contribuinte fundamental deste sistema de 
canalização de riquezas para o exterior e, portanto, uma das causas 
do menor crescimento da região e a prova contundente de a 
poupança regional não ter contribuído como se esperava ao 
desenvolvimento” (idem; ibidem). 

Essa vitimização da América Latina leva mais a uma postura de 
dar pena de sua infelicidade em lugar de buscar o empreendedorismo 
com inovações disruptivas e bom ambiente de negócios, inclusive 
crédito farto e barato para a alavancagem financeira da rentabilidade 
patrimonial das empresas não-financeiras. Talvez nossa América 
necessite sim de menos “marxismo neoclássico” e mais 
schumpeterianismo... 

Por exemplo, Paez e Oglietti seguem a literatura ortodoxa ao 
dizer “a região tem uma importante capacidade de poupança, fruto 
sobretudo da elevada concentração de renda” (2021: 27). Isto 
porque “os ricos têm mais lucros e logo investem essas poupanças”. 

Para essa teoria ser válida, fazem finca-pé em “isso requer a 
classe social beneficiada pela baixa carga tributária e a má 
distribuição de renda cumpra sua parte no pacto social implícito, ou 
seja, é necessário os ricos investirem produtivamente sua poupança”.  

Porém, como acham na América Latina o mercado financeiro 
ser apenas o canal usado pelas elites para fugir com sua poupança, 
“é ingênuo esperar em nossa região o mercado financeiro contribua a 
orientar a poupança espontaneamente àqueles setores produtivos 
capazes de mudar a nossa matriz produtiva” (2021: 28). 

Os coautores prosseguem nesse ritmo de denúncia do 
capitalismo até o fim da Introdução do livro, mas dizem não 
necessitarem se apoiar em uma teoria conspirativa da burguesia 
financeira internacional para explicar o nível de concentração 
financeira. “É um resultado inevitável e espontâneo, consequência da 
desregulação e da abertura financeira, inspiradas pelo Consenso de 
Washington e promovido pelas instituições financeiras internacionais 
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ao só outorgarem créditos aos países com apoio a esta agenda 
neoliberal” (2021: 44). 

É nítido o viés argentino de ambos os autores, incomodados 
com a dolarização e a fuga de capitais, observadas em seu país. 
“Veremos ao longo do trabalho la banca na Argentina ser uma grande 
fonte de riquezas para os banqueiros, e não para o país no qual 
extraem a maior rentabilidade em toda a região” (2021: 45). 

A explicação simples seria intuitiva, senão baseada na Teoria 
das Finanças: o retorno é proporcional ao risco. Caso contrário, 
porque se investiria lá tendo alternativas mais seguras em seus 
vizinhos: Uruguai, Brasil e Chile? 

Quando se perguntam “em mãos de quem está o poder?” 
respondem sim com uma teoria conspirativa. Estaria em mãos de 
“uma burguesia financeira internacional difícil de identificar, embora 
esteja com o encargo de controle e planificação do sistema 
econômico global” (2021: 43). 

Incrível, não? Chegam a afirmar: “o novo sistema é tão 
parecido com o sistema pré-capitalista porque tem ao menos as 
características de controle e de planificação semelhantes às possuídas 
pelos governos absolutistas prévios à criação das democracias 
modernas e as economias de planificação centralizada da ex-URSS”. 

É um espanto para o leitor com um mínimo conhecimento de 
história mundial esse anacronismo ao atribuir “controle e 
planificação” às Monarquias Absolutistas dos séculos XVII e XVIII. 
Conviveram com a Monarquia Constitucionalista a partir da revolução 
inglesa (1642-1688) e o nascimento do liberalismo clássico.  

O acúmulo de metais preciosos pelos soberanos, conhecido 
como metalismo, foi uma das características do mercantilismo. Daí 
não dá para deduzir ter havido sequer traços de o controle e o 
planejamento estatal. 

*** 

Apresentada essa minha discordância inicial com as referências 
analíticas dos autores, porque extrapolam para toda a América Latina 
uma ótica construída a partir do sofrimento com o caso argentino, 
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devo acrescentar: os capítulos seguintes à Introdução, ao tratar dos 
dados empíricos, apresentam muito melhor qualidade analítica. 
Abandonam a Economia Normativa – pregação sobre “o que deveria 
ser” – e adotam a Economia Positiva – constatação sobre “o que é”.  

No capítulo 1, quantificam o tamanho de cada um dos sistemas 
bancários nacionais, inclusive deixando de se referir a “setor 
bancário”. Identificam para cada país qual tipo de bancos lidera e as 
posições relativas entre bancos públicos, bancos de capital privado, 
nacional e estrangeiro. 

No capítulo 2, colocam o foco na dinâmica da rentabilidade 
bancário nas duas últimas décadas. Constatam la banca latino-
americana ser vice-campeã global, somente atrás da africana, ou 
seja, o leitor pode concluir mais uma vez o retorno ser proporcional 
ao risco, sem os autores destacarem essa platitude. Voltam afirmar 
“o setor se manteve alheio à realidade da região” (2021: 47). 

No capítulo 3, buscam as causas do dito vice-campeonato a 
partir da análise em detalhe das fontes da rentabilidade em 2019: 
intermediação do crédito, comissões, resultados líquidos de 
operações bursáteis ou outros. Aí cometem um equívoco para o caso 
brasileiro ao atribuírem a negociação em bolsa de valores com ações 
ser uma fonte de rentabilidade de seus grandes bancos. Talvez eles 
tenham se confundido com as receitas de títulos e valores 
mobiliários. 

Eles apresentam alguns dados reveladores sobre a articulação 
entre a política macroeconômica, em particular, a política monetária, 
a estrutura de concentração dos bancos e o papel de setor 
transversal, capaz de lhes permitir a especial expropriação das 
rendas. 

Na segunda parte do livro, não tão interessante como a 
primeira, os capítulos 4 e 5 apresentam dados correspondentes a 
2020. Analisam a reação da banca sob os efeitos da pandemia 
COVID-19. Eles se perguntam “se a banca latino-americana 
compartilhou o funesto destino das economias latino-americanas ou 
se, pelo contrário, sobreviveu à pandemia sem feridas, 
diferentemente do resto da sociedade” (2021: 47). 
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Resposta simples e imediata a partir dos fatos ocorridos no caso 
brasileiro: o sistema bancário chegou ao fim de 2020 com um 
aumento de sete pontos percentuais na relação crédito / PIB: de 47% 
em 2019 para 54% em 2020. Apesar de vigorar a menor taxa de juro 
de referência na história brasileira (2% aa), o sistema financeiro 
nacional se preservou sem nenhuma bancarrota afetar a gestão do 
dinheiro dos trabalhadores, investido para suas aposentadorias. E 
ainda inovou com o lançamento do PIX, com uso gratuito, evoluindo 
para um sistema de pagamentos eletrônicos online em tempo real. 

Saez e Oglietti autores pregam, no fim da Introdução, “uma 
refundação do sistema bancário latino-americano”. Aprendi mais 
sobre ele com a pesquisa deles, no entanto, acabei convencido ser o 
brasileiro um caso à parte, embora decisivo na configuração 
continental, como quero demonstrar nos cinco capítulos seguintes 
deste livro digital a ser lido como um relatório de pesquisa empírica. 

No primeiro, atualizo a resposta à pergunta do Renato Russo da 
banda de rock brasiliense Legião Urbana: “qual país é este?!”. 
Comparo o Brasil com os demais países através de dois rankings: o 
continental e o internacional.  

No segundo capítulo, seleciono as evidências com os dados 
oficiais disponíveis, seja através da estatística apresentada pelo 
Banco Central do Brasil, seja através dos resultados dos balanços 
contábeis selecionados por revista especializada em rankings dos 
grandes grupos e das maiores empresas. De acordo com a 
necessidade, recorri à própria contabilidade bancária auditada, 
encontrada em Relatórios da Administração dos grandes bancos. 

No terceiro capítulo, assim como é feito no livro dos autores 
argentinos, para os bancos latino-americanos, como contraponto 
pesquiso como os bancos brasileiros logram sua rentabilidade. 
Levanto hipóteses distintas das destacadas no livro deles. 

No quarto capítulo, mostro a situação atual, pós-vacinação 
massiva da população contra a pandemia. Faço isso com base nos 
balanços dos big six bancos brasileiros no 1º. trimestre de 2022. 

No último capítulo de seu livro, Paez e Oglietti exploram alguns 
dados da nova tendência de inovação tecnológica e financeira. Aqui 
examino a possibilidade de a Inteligência Artificial propiciar a inclusão 
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financeira, isto é, a aproximação (e não o distanciamento) social dos 
grandes bancos digitalizados. 

Nas minhas Reflexões Finais, destaco as principais conclusões 
da pesquisa ao analisar em conjunto o subsistema de pagamentos, o 
subsistema de gestão de dinheiro e o subsistema de financiamento, 
componentes do sistema financeiro nacional. Os autores do livro La 
Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina não o compreendem bem por não o 
tratarem dessa maneira integrada e/ou interconectada – e assim 
perceberem as especificidades do sistema financeiro brasileiro. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, maio de 2022 
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Capítulo 1. 
Brasil: Botando Banca 

Introdução 

Sergio Martin Paez e Guillermo Celso Oglietti, coautores do livro 
La Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021), no primeiro capítulo, realizam uma radiografia do 
tamanho dos sistemas bancários da região, identificam os principais 
conglomerados financeiros e abordam suas características estruturais. 
Compilam dados de 10 países da região: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. 

O tamanho do sistema bancário latino-americano, definido pelo 
volume de seus ativos, é de US$ 3,8 bilhões, similar aos sistemas 
bancários canadense, italiano ou 1/3 do sistema bancário francês, o 
maior da União Europeia. 

O Brasil tem o principal sistema financeiro, na América Latina, 
porque concentra US$ 2,1 bilhões desse total regional. Seus bancos 
representam em torno de 57% dos ativos totais. 

A relação entre o tamanho dos ativos bancários e suas 
economias é extremamente difusa. Segundo hipótese dos coautores, 
“os sistemas bancários não têm necessariamente uma correlação com 
o tamanho das economias”. Vamos submeter aqui esta hipótese a um 
teste. 

De acordo com a origem de capital dos bancos, os ativos latino-
americanos se dividem em porções muito parecidas entre bancos 
privados de origem doméstica (40%), bancos públicos (32%) e 
bancos estrangeiros (28%). Para os autores, este dado tem 
implicações econômicas e políticas. 

Não só existe uma importante heterogeneidade na dimensão 
dos sistemas bancários, mas também há uma diferença relevante 
quanto à origem da propriedade dos bancos líderes de cada sistema 
nacional.  
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O Brasil se configura como uma plataforma de acumulação 
capaz de dar escala regional aos bancos privados domésticos e de 
possibilitar sua internacionalização. Por sua vez, os bancos públicos 
brasileiros também têm grandes dimensões para o sistema bancário 
latino-americano. 

Os bancos espanhóis, Santander e BBVA, se mantêm na 
liderança dos ativos possuídos de forma transfronteiriça. O Itaú-
Unibanco é o maior conglomerado da região latino-americana, por 
seus tentáculos fora do Brasil representam uma percentagem menor 
(1,7% do total) de todos seus ativos (11,9% do total). 

 

O papel protagonista dos bancos espanhóis, Santander e BBVA, 
se vincula com o fenômeno da consolidação de um poder econômico 
supranacional resultante em ser proprietário de grandes empresas 
globais a partir de Fundos de Investimento. Neste sentido, o Black 
Rock Inc., o fundo de origem norte-americana, é o primeiro acionista 
tanto do BBVA quanto do Santander. 

A maioria dos conglomerados estrangeiros têm um 
comportamento similar ao Citi com uma presença em 8 países, 
massem grandes ativos, exceto no México. Lá atende com o banco 
comercial, enquanto no resto da América Latina está coberto por seu 
serviço de clientes institucionais ou pelo Banco de Investimento. 

Eles administram carteiras relativamente pequenas de ativos na 
região. Focalizam os serviços de alta rentabilidade como a 
intermediação para a colocação de títulos de dívida pública no 

Posição Conglomerado Ativos Totais Presença em Países
1 Itaú Unibanco 11,9% 6
2 Santander 9,8% 7
3 Banco do Brasil 9,7% 6
4 Caixa Econômica Federal 8,4% 1
5 Bradesco 7,5% 2
6 BNDES 4,8% 1
7 BBVA 4,5% 7
8 Scotiabank 3,0% 6
9 Citibank 2,6% 8
10 Bancolombia 1,9% 1

Fonte: CELAG - Obs.: ativos pela taxa de câmbio em 31/12/2019

Top 10 Bancos em % de Ativos do Sistema Bancário Latino-Americano
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mercado internacional e/ou como salvo-conduto para a saída de 
capital para regiões de menor carga tributária ou paraísos fiscais. 

Território 

Para explicar o Brasil a um estrangeiro é necessário começar de 
informações simples. O país tem o 5º. maior território no mundo (8,5 
milhões Km2), depois da Rússia (17 milhões Km2), Canadá (10 
milhões Km2), Estados Unidos (9,8 milhões Km2) e China (9,6 
milhões Km2). Isto sem considerar a Antarctica (14,2 milhões Km2), 
quando cai uma posição. 

Na América do Sul, possui 48% do território continental. A 
Argentina lhe segue no continente (2,8 milhões Km2) com 15,7%. Os 
dois países representam quase 2/3 do território total sul-americano. 

 

Interessante destacar, no ranking mundial, entre os dois 
vizinhos se colocam a Austrália (7,7 milhões Km2) e a Índia (3,3 
milhões Km2). Todos esses países no top 10 em territórios, 
naturalmente, possuem recursos naturais abundantes. 

Rank Country km2 Em %
6 Brazil 8.515.770 48,0%
9 Argentina 2.780.400 15,7%

21 Peru 1.285.216 7,2%
27 Colombia 1.138.910 6,4%
29 Bolivia 1.098.581 6,2%
34 Venezuela 912.050 5,1%
39 Chile 756.102 4,3%
61 Paraguay 406.752 2,3%
75 Ecuador 283.561 1,6%
85 Guyana 214.969 1,2%
91 Uruguay 176.215 1,0%
92 Suriname 163.820 0,9%

163 Falkland Islands (Islas Malvinas) 12.173 0,1%
176 South Georgia and South Sandwich Islands 3.903 0,0%

Total 17.748.422 100,0%
Fonte: The World Factbook 2020
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Recursos Energéticos 

/  

Dada sua longa costa, beneficiou-se da exploração de petróleo 
em águas profundas, isto é, na camada do pré-sal. O país já é o 
décimo maior produtor. 

 

Em reservas provadas de petróleo, o Brasil também aparece 
relativamente bem no ranking mundial. 

Rank Country kWh
1 China 5,883,000,000,000
2 United States 4,095,000,000,000
3 India 1,386,000,000,000
4 Russia 1,031,000,000,000
5 Japan 989,300,000,000
6 Canada 649,600,000,000
7 Germany 612,800,000,000
8 Brazil 567,900,000,000
9 France 529,100,000,000

10 Korea, South 526,000,000,000
Fonte: The World Factbook 2020

Produção de Eletricidade

Produção de Petróleo Bruto (Crude Oil)
Country value (bbl/ day) ranking region
United States 10,962,000 1 North America
Russia 10,759,000 2 Central Asia
Saudi Arabia 10,425,000 3 Middle East
Iraq 4,613,000 4 Middle East
Canada 4,264,000 5 North America
Iran 4,251,000 6 Middle East
China 3,773,000 7 East Asia/Southeast Asia
United Arab Emirates 3,216,000 8 Middle East
Kuwait 2,807,000 9 Middle East
Brazil 2,587,000 10 South America
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Em 2015, o país era o 17º. maior exportador de petróleo bruto 
(cru) com 736.600 bbl/day. Na América Latina, estava abaixo da 
Venezuela (8º. com 1,656 milhão bbl/day), do México (11º. com 
1,158 milhão de bbl/day) e acima da Colômbia (18º. com 725.700 
bbl/day). 

O Brasil era o 7º. maior produtor de petróleo refinado: com 
2,811 milhões bbl/day, logo acima da Arábia Saudita com 2,476 
milhões bbl/day. Ainda assim, era o 15º. maior importador de 
petróleo refinado com 490.400 bbl/day. 

Em produção de gás natural, ficava em 2017 na 29ª. posição, 
atrás da Argentina (20ª.) e Venezuela (28ª.). Em reservas provadas 
de gás natural era o 34º. no mundo, muito abaixo das reservas da 
Venezuela (7º.) e pouco menos das do Peru (32º.). 

Recursos Humanos 

Antes de examinar o valor adicionado pela força de trabalho 
brasileira, vale lembrar um pouco da história latino-americana. Ao 
contrário da América portuguesa, não existiu unidade administrativa 
na América espanhola.  

Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na 
América em quatro grandes vice-reinados, além de outras capitanias 

Crude Oil - Proved Reserves
Country value (bbl) ranking region
Venezuela 302,300,000,000 1 South America
Saudi Arabia 266,200,000,000 2 Middle East
Canada 170,500,000,000 3 North America
Iran 157,200,000,000 4 Middle East
Iraq 148,800,000,000 5 Middle East
Kuwait 101,500,000,000 6 Middle East
United Arab Emirates 97,800,000,000 7 Middle East
Russia 80,000,000,000 8 Central Asia
Libya 48,360,000,000 9 Africa
Nigeria 37,450,000,000 10 Africa
Kazakhstan 30,000,000,000 11 Central Asia
China 25,630,000,000 12 East Asia/Southeast Asia
Qatar 25,240,000,000 13 Middle East
Brazil 12,630,000,000 14 South America
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gerais e intendências. No Brasil, a criação das capitanias hereditárias 
foi uma experiência similar até certo ponto. 

A grande diferença foi a fuga do D. João VI, “o rei fujão”, em 
jogada geopolítica realizada em 1808 contra a invasão das tropas de 
Napoleão Bonaparte em Portugal. A metrópole portuguesa passou a 
governar diretamente sua colônia nas Américas.  

A Monarquia portuguesa com seu exército imperial sufocou 
todas as tentativas de sublevações militares em revoltas nativistas ou 
separatistas contra a centralização de poder. As revoltas nativistas 

foram motivadas por descontentamentos em relação a alguns 
aspectos específicos da exploração colonial, não chegando a propor o 
rompimento com Portugal, diferentemente das revoltas separatistas. 
Estas contestavam amplamente o sistema colonial e propunham o 
rompimento com a metrópole. 

Entre as revoltas nativistas mais importantes estiveram a 
Revolta de Beckman (no Maranhão em 1684), Guerra dos Emboabas 
(em Minas Gerais em 1708-9), Guerra dos Mascates (em Pernambuco 
em 1710-11) e a Revolta de Filipe dos Santos (em Vila Rica-MG em 
1720). Foram revoltas separatistas a Inconfidência Mineira em 1789 e 
a Conjuração Baiana em 1798 com pretensão também de romper 
com a escravidão. 

Depois da Independência do Brasil, em 1822, e da abdicação de 
Dom Pedro I, em 1831, eclodiram no Brasil várias Revoltas 

Regenciais: Revolta dos Malês (Salvador – 1835), Cabanagem (Pará – 
1835-1840), Sabinada (Salvador – 1837-1838), Balaiada (Maranhão 
– 1838-1841), Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha (Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina – 1835-1845). Resultaram em 
medidas como a criação da Guarda Nacional e a aprovação do Código 
de Processo Penal e de atos destinados a ampliar a autonomia das 
províncias. 

As áreas sob domínio espanhol eram administradas por vice-
reis. Estabeleceram suas próprias estruturas locais de governo, 
embora mantivessem a fidelidade ao rei da Espanha.   

Outro fator importante para a fragmentação dos países foi a 
maneira como aconteceram as independências nas colônias. Na 
América espanhola, elas ocorreram em contextos de guerra.  



 21

As classes governantes locais impuseram a fragmentação, 

fazendo loteamento de espaço e poder. Após a independência dos 
vários países, ocorreram tentativas frustradas de unir as nações 
recém-nascidas. Esse era um dos ideais do líder revolucionário 
venezuelano Simon Bolívar (1783-1830).  

Os países da América Espanhola realizaram a abolição da 
escravatura em seus territórios entre as décadas de 1820 e 1850. Em 
Porto Rico, a abolição aconteceu em 1863 e em Cuba a abolição em 
1886 só aconteceu por conta da resistência dos escravos. 

A colônia francesa de São Domingos foi a primeira colônia da 
América Latina a conseguir se tornar independente de sua metrópole 
europeia, adotando o nome de Haiti. Ao contrário da maioria dos 
movimentos de independência da América, no Haiti a liderança não 
coube à elite dona de terras, mas às rebeliões dos escravos africanos, 
no contexto da Revolução Francesa, a partir de 1791.  

Em 1794, uma lei francesa pôs fim à escravidão em suas 
colônias. Mas a rebelião dos escravos acabou se transformando na 

luta pela independência. Depois de um longo período de guerras 
contra as tropas francesas enviadas por Napoleão, um ex-escravo 
proclamou a independência do Haiti em 1804. 

Depois, uma série de outros movimentos pró-abolição foram 
surgindo. Entre eles, destacaram-se a República Dominicana (1822), 
países da América Central (1824), a abolição da escravidão em 
colônias britânicas (1833), a abolição em colônias francesas (1848) e 
nos EUA (1863). 

Apesar disso, alguns países africanos como Gana (também 
conhecido como Costa do Ouro), Serra Leoa, Nigéria, Etiópia e 
outros, tiveram a abolição decretada por Reino Unido, França, Itália e 
outros países europeus, apenas entre 1890 e 1936. Isso apesar 
destes países já terem abolido a escravidão em outras colônias 
anteriormente. 

O Brasil foi o último país das Américas a promulgar a Lei de 
Abolição da Escravatura, em 1888, um ano antes de o país se tornar 
uma República, embora não fosse mais uma colônia portuguesa 
desde 1822. Depois dele, Arabia Saudita e Mauritânia foram os 
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últimos a considerarem a escravidão uma prática ilegal – sendo neste 
último apenas em 2007. 

Os reflexos da escravidão colonial e seus processos de abolição 
tardia tem influência direta na constituição da sociedade moderna, 
sobretudo, na desigualdade em distribuição de renda e riqueza. A 
vulnerabilidade social de vastas camadas da população brasileira é 
uma vergonha! 

 

Com estimativas de população para o fim de 2022, registra-se 
no quadro acima a brasileira ser a metade da América do Sul. No 
ranking mundial, era está na 7ª. posição, abaixo da China (1.410 
milhões), Índia (1.390 milhões), Estados Unidos (337 milhões), 
Indonésia (277 milhões), Paquistão (243 milhões) e Nigéria (225 
milhões). Em seguida se encontram Bangladesh (165 milhões), 
Rússia (142 milhões), México (129 milhões) e Japão (124 milhões) 
em 12º. lugar. 

Rank World Country Habitantes Em %
7 Brazil 217.240.060 50,0%

29 Colombia 49.059.221 11,3%
32 Argentina 46.245.668 10,6%
45 Peru 32.275.736 7,4%
50 Venezuela 29.789.730 6,9%
66 Chile 18.430.408 4,2%
71 Ecuador 17.289.554 4,0%
79 Bolivia 12.054.379 2,8%

104 Paraguay 7.356.409 1,7%
132 Uruguay 3.407.213 0,8%
166 Guyana 789.683 0,2%
170 Suriname 632.638 0,1%
228 Falkland Islands (Islas Malvinas) 3.198 0,0%

Total 434.573.897 100,0%
Fonte: The World Factbook 2022
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Renda 

 

O ranking de PIB, medido por Paridade do Poder de Compra 
(PPC), compara as rendas de vários países, considerando o real poder 
de compra de cada moeda nacional. É um método alternativo à taxa 
de câmbio nominal com a qual o PIB brasileiro teria despencado em 
2020 para apenas US$ 1,4 trilhão. 

O PIB de uma nação em taxas de câmbio de Paridade de Poder 
de Compra (PPC) é o valor da soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país avaliados pelos preços vigentes nos Estados 
Unidos. O ranking do PIB PPC Per Capita (PC) abaixo compara o PIB 
com base na paridade do poder de compra dividido pela população 
em 1 de julho do mesmo ano. 

 

Esse indicador do poder de compra médio da população se 
aproxima mais da qualidade de vida do povo brasileiro. Como US$ 
14.100 / ano é uma média aritmética e há enorme concentração de 

Rank Country GDP PC US$ 
10 Falkland Islands (Islas Malvinas) $70,800
81 Chile $23,300
84 Uruguay $21,600
86 Argentina $19,700
91 Guyana $18,700

103 Suriname $16,100
110 Brazil $14,100
114 Colombia $13,400
124 Paraguay $12,300
133 Peru $11,300
139 Ecuador $10,300
152 Bolivia $7,900
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renda no país, a renda mediana está bem abaixo dessa média per 
capita. 

A renda mensal média de quem está entre os 5% mais ricos no 
Brasil é de R$ 10.313,00, conforme os dados da Pnad Contínua - 
Rendimento de Todas as Fontes 2019, do IBGE. O corte para estar no 
1%, ou seja, com renda média superior à de 99% da população 
brasileira adulta, é de R$ 28.659,00. 

Na base da pirâmide estavam 90% dos brasileiros com renda 
inferior a R$ 3.422,00 por mês (pouco mais de três salários-
mínimos). Mas 70% ganhavam até R$ 1.871,00, ou seja, menos de 
dois salários-mínimos, considerando seu valor de R$ 998,00 em 
2019. 

Tomando a faixa da pesquisa do IBGE, acima de R$ 28,7 mil, o 
grupo dos 1% mais ricos inclui desde alguns profissionais liberais 
como advogados e engenheiros e a elite do funcionalismo público — 
promotores, procuradores, auditores da Receita —, a empresários, 
artistas e, finalmente, os milionários e bilionários contumazes nas 
listas dos mais ricos do país. 

Esse grupo do 1% mais rico abrange cerca de 2,1 milhões de 
pessoas, mas acumula um quarto de toda a renda do país. Metade da 
população brasileira levaria no mínimo dois anos para acumular o 
mesmo ganho em um mês por cada um desse grupo. 

Apesar de o índice de Gini, usado para medir a desigualdade 
social, ter caído em 2020, a parcela de 1% da população com os 
rendimentos mensais mais elevados recebe, em média, 34,9 vezes 
mais se comparada à metade mais pobre da população. Os dados, 
divulgados em 20/11/21, fazem parte da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O índice de Gini mede o grau de desigualdade na distribuição da 
renda familiar em um país. Quanto mais igualitária for a distribuição 
de renda de um país, menor será seu índice de Gini, por exemplo, um 
país escandinavo (Noruega) tem um índice de 27,0 e o da Slovenia é 
menor com 24,2. Se a renda fosse distribuída com perfeita igualdade 
o índice seria zero. Se a renda fosse distribuída com perfeita 
desigualdade, o índice seria 100. 
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Indicadores Sociais 

Com essa baixa qualidade de vida para a maioria de sua 
população, a esperança de vida dos brasileiros ao nascer (75,92) está 
pouco acima da mediana na lista de 227 países. A menor está no 
Afeganistão (53,65 anos) e a maior em Mônaco (89,52 anos). 

 

O próximo indicador compara os gastos públicos com educação 
como porcentagem do PIB entre os diversos países. Não 
considerando os gastos em pequenas ilhas acima de 10%, 
surpreendem a Namíbia (9,4%) – o segundo pior Gini no mundo – e 
Serra Leoa (9,3%), por ter sido um dos últimos países a abolir a 
escravidão. 

Essa política compensatória, para pagamento da dívida social 
histórica com os descendentes de escravos, necessita ser mais 
abrangente no Brasil. O país se coloca em 31º. lugar, embora seja, 

Country Value GINI Ranking Region Rank Country Value GINI
South Africa 63.0 1 Africa 7 Brazil 53.9
Namibia 59.1 2 Africa 15 Colombia 50.4
Zambia 57.1 3 Africa 24 Paraguay 46.2
Sao Tome and Principe 56.3 4 Africa 28 Ecuador 45.4
Eswatini 54.6 5 Africa 32 Guyana 44.6
Mozambique 54.0 6 Africa 33 Chile 44.4
Brazil 53.9 7 South America 42 Peru 42.8
Hong Kong 53.9 8 East Asia/Southeast Asia 46 Bolivia 42.2
Botswana 53.3 9 Africa 51 Argentina 41.4
Honduras 52.1 10 Central America 65 Uruguay 39.7
Angola 51.3 11 Africa 69 Venezuela 39.0
Saint Lucia 51.2 12 Central America 94 Falkland Islands (Islas Malvinas)36.0

Rank Country Years
54 Chile 79.79
71 Uruguay 78.43
73 Paraguay 78.37
74 Argentina 78.31
79 Ecuador 78.00
112 Brazil 75.92
130 Colombia 74.89
147 Venezuela 73.29
153 Bolivia 72.50
157 Suriname 72.42
162 Guyana 71.87
181 Peru 68.94
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entre os países com grande população, o com maior gasto público em 
educação. 

 

Embora o acesso à Universidade tenha se expandido no Brasil 
no governo social-desenvolvimentista (2003-2014), o país tem baixo 
Índice de Diplomados. Em 2019, apenas 21% dos adultos de 25 a 34 
anos de idade tinham concluído o Ensino Superior.  

O percentual era bem inferior à média dos países membros da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): 
44%. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice estava em 49%. 

É notável ter o país passado de 1% em 1960 para 11% em 
2008, e daí para 21% em 2018. Mas o Brasil tem ainda a pior taxa 
entre os países da América Latina, ficando atrás de México (24%), 
Colômbia (30%), Chile (34%) e Argentina (40%). 

O país com maior índice de pessoas com Ensino Superior é a 
Coreia do Sul, onde 70% da população de 25 a 34 anos chegaram a 
esse nível e por isso mesmo o país já se destaca em tecnologia e 
artes. Em seguida, aparece a Rússia com 63% e o Canadá com 62%. 

Quanto às dimensões da força de trabalho, mesmo se referindo 
a um ano atípico de pandemia e distanciamento social (2020) 
percebe-se um visível potencial de valor adicionado por ter essa 
disponibilidade. O Brasil tem a 5ª. maior força de trabalho no mundo. 

A China possui 55% de sua população na força de trabalho, a 
Índia 38%, os Estados Unidos 43%, o Brasil 40%, a Rússia 49% e o 

Rank Country % of GDP
17 Bolivia 7.30
19 Suriname 7.20
31 Brazil 6.10
41 Chile 5.40
72 Argentina 4.80
78 Uruguay 4.70
82 Colombia 4.50
83 Guyana 4.50
96 Peru 4.20
99 Ecuador 4.10
127 Paraguay 3.50
188 Venezuela 1.30
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Japão 54%. O nível de escolaridade pode explicar essa disparidade 
pelo lado da oferta até certo ponto, mas a demanda por empregados 
se dá por motivos de gastos em investimentos para aumento da 
capacidade produtiva. 

 

Em 2019, o Brasil tinha a maior taxa de desemprego (11,9% da 
sua força de trabalho não encontrava ocupação) na América do Sul. 
No mundo, se colocava em 164º. lugar. Em termos de países com 
grande valor adicionado, o Japão tinha a menor taxa de desemprego 
(2,36%). 

 

Quando se estimou a porcentagem da força de trabalho total 
com jovens de 15 a 24 anos sem encontrar ocupação, durante um 
ano específico, o Brasil se colocou em 31º. pior lugar, porque 31,3% 
deles estavam desempregados. A pior situação se encontrava na 
África do Sul (59,4%), não por acaso o país com a herança histórica 
do apartheid racista e pior Índice de Gini do mundo (63,0). 

Country Labor Force Ranking Region Rank Country Labor Force
China 774.710.000 1 East Asia/Southeast Asia 5 Brazil 86,621,000
India 521.900.000 2 South Asia 28 Colombia 19,309,000
United States 146.128.000 3 North America 31 Argentina 18,000,000
Indonesia 129,366,000 4 East Asia/Southeast Asia 37 Venezuela 14,210,000
Brazil 86.621.000 5 South America 59 Ecuador 8,086,000
Russia 69.923.000 6 Central Asia 63 Chile 7,249,000
Bangladesh 66.640.000 7 South Asia 71 Bolivia 5,719,000
Japan 66.540.000 8 East Asia/Southeast Asia 100 Paraguay 3,428,000
Pakistan 61,710,000 9 South Asia 101 Peru 3,421,000
Nigeria 60,080,000 10 Africa 124 Uruguay 1,748,000
Vietnam 54,659,000 11 East Asia/Southeast Asia 162 Guyana 313,800
Ethiopia 52,820,000 12 Africa 176 Suriname 144,000
Mexico 50,914,000 13 North America 226 Falkland Islands (Islas Malvinas)1,850

Rank Country % Date of Information
9 Falkland Islands (Islas Malvinas)1.00 2016 est.

58 Bolivia 4.00 2017 est.
93 Paraguay 5.70 2017 est.
94 Ecuador 5.71 2019 est.

104 Peru 6.58 2019 est.
112 Venezuela 6.90 2018 est.
116 Chile 7.22 2019 est.
118 Uruguay 7.60 2017 est.
137 Suriname 8.90 2017 est.
145 Argentina 9.84 2019 est.
153 Colombia 10.50 2019 est.
157 Guyana 11.10 2013
164 Brazil 11.93 2019 est.
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O Uruguai, um país com população pequena (3,4 milhões), tem 
elevada taxa de desemprego entre jovens de 15 a 24 anos. A 

educação no Uruguai é obrigatória por um total de nove anos, 
começando na educação primária, além de ser gratuita da pré-escola 
até a educação superior. No Ensino Superior, 35% dos jovens do 

grupo de idade estão matriculados na universidade. 

Um dos feitos mais importantes do ensino no país vizinho é o 
alto índice de alfabetização porque, segundo as estimativas para 
2003 do The World Factbook, o índice de alfabetismo se encontrava 
em 98%, o mais alto da América Latina, seguido pela Argentina 
(97,1%), e Cuba (97,0%). 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), feita pelo IBGE com dados de 2013, o 
analfabetismo ainda afetava 8,3% da população ou 13 milhões de 
pessoas. Além disso, 17,8% dos brasileiros ainda eram classificados 
como analfabetos funcionais: incapazes de leitura e compreensão de 
textos simples. No entanto, uma organização vinculada ao IBOPE 
estimou cerca de 27% dos brasileiros serem analfabetos funcionais 
em 2012. Estes índices variam muito entre as Unidades Federativas 
do país.  

Segundo dados do IBGE, em 2011, o tempo médio total de 
estudo entre os com mais de 25 anos foi, em média, de 7,4 anos. O 
Índice de Educação brasileiro em 2015 era 0,681, ficando em 87º. 
lugar no mundo. 

Rank Country % ages 15-24
28 Uruguay 33.5
32 Brazil 31.3
33 Argentina 30.2
47 Guyana 26.5
48 Suriname 26.5
52 Colombia 25.8
56 Chile 24.9
95 Paraguay 17.1
100 Bolivia 16.1
121 Peru 12.6
125 Venezuela 12.1
130 Ecuador 11.1
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A qualidade geral do sistema educacional brasileiro ainda 
apresenta resultados fracos. No Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (PISA) de 2012, elaborado pela OCDE, o país foi 
classificado nas posições 55ª em Leitura, 58ª em Matemática e 59ª 
em Ciências, entre os 65 países avaliados pela pesquisa. 

Finanças Públicas 

A dívida pública compara o total acumulado de todos os 
empréstimos tomados pelo governo menos os pagamentos 
denominados na moeda nacional de um país. A dívida pública não 
deve ser confundida com a dívida externa. 

 

Na estimativa para 2017 da tabela acima, extraída de The 
World Factbook, a dívida pública brasileira (84% do PIB), no 32º. 
lugar entre as maiores, era menor se comparada, por exemplo, às do 
Japão (237,6%), Grécia (181,8%), Itália (131,8%), Portugal 
(125,7%), Singapura (111,1%), Espanha (98,4%), França (96,8%), 
Canadá (89,7%), Reino Unido (87,5%). Estava acima da dívida 
pública dos Estados Unidos (78,8%). A China não é registrada nesse 
ranking. 

Após 16 anos de superávit primário (1998-2013), a partir de 
2014 o país passou a apresentar déficit primário. Entre 2014-2017, a 
média do déficit primário foi de 1,7% do PIB. 

Rank Country DBGG % of GDP
32 Brazil 84.00
53 Suriname 69.30
58 Uruguay 65.70
77 Argentina 57.60
95 Guyana 52.20

102 Colombia 49.40
104 Bolivia 49.00
114 Ecuador 45.40
135 Venezuela 38.90
174 Peru 25.40
182 Chile 23.60
191 Paraguay 19.50
209 Falkland Islands (Islas Malvinas)0.00
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Antes, a média da dívida bruta (DBGG em proporção do PIB) 
entre 2006 e 2013 era em torno de 55%. A partir de 2014, como a 
dívida líquida (DLSP) estava em contínua queda, a mídia neoliberal 
passou a só destacar a dívida bruta por causa dos repasses do 
Tesouro Nacional ao BNDES.  

Com a assistência social, durante a pandemia, ela cresceu até 
chegar a 88,6% do PIB no fim de 2020. Porém, já baixou para 
79,2%, em fevereiro de 2022, último dado publicado, devido à greve 
no Banco Central do Brasil. Não é nenhum escândalo em relação à de 
outros países mais desenvolvidos. 

  

A DLSP atingiu 57,1% do PIB (R$ 5,0 trilhões) em fevereiro de 
2022. No ano, houve redução de 0,2 p.p. na relação DLSP/PIB, 
influenciada pelo superávit primário acumulado (redução de 1,2 p.p.), 
pelo crescimento do PIB nominal (redução de 1,1 p.p.), pelo efeito da 
valorização cambial acumulada de 7,9% (aumento de 1,3 p.p.), pelos 
juros nominais apropriados (aumento de 0,5 p.p.) e pelo efeito da 
variação da cesta de moedas que compõem a dívida externa líquida 
(aumento de 0,4 p.p.). 

A DBGG compreende Governo Federal, INSS e governos 
estaduais e municipais. Atingiu 79,2% do PIB (R$ 7,0 trilhões) em 
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fevereiro de 2022. No acumulado no ano, a redução de 1,1 p.p. 

decorreu do crescimento do PIB nominal (redução de 1,5 p.p.), dos 
resgates líquidos de dívida (redução de 0,5 p.p.), do efeito da 
valorização cambial acumulada (redução de 0,4 p.p.) e dos juros 
nominais apropriados (aumento de 1,3 p.p.). 

Nos doze meses encerrados em fevereiro de 2022, o superávit 
primário do setor público consolidado atingiu R$ 123,4 bilhões, 
equivalente a 1,40% do PIB. 

No acumulado em doze meses, os juros nominais somaram R$ 
422,5 b i lhões (4,78% do PIB) em fevere i ro de 2022, 
comparativamente a R$ 316,5 bilhões (4,18% do PIB) nos doze 
meses até fevereiro de 2021, quando ainda não se tinha retomado a 
escalada de alta, ocorrida no mês seguinte. O PIB de referência, 
denominador dessas relações, teve crescimento nominal, devido à 
inflação. 

O resultado nominal do setor público consolidado, incluindo o 
resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em 
R$ 22,5 bilhões em fevereiro. No acumulado em doze meses, o déficit 
nominal alcançou R$ 299,1 bilhões (3,38% do PIB), ante déficit 
nominal de R$ 317,5 bilhões (3,62% do PIB) em janeiro de 2022. 

Relações com o Exterior 

O déficit em transações correntes nos doze meses encerrados 
em fevereiro de 2022 somou US$ 26,1 bilhões (1,59% do PIB), ante 
US$ 21,0 bilhões (1,49% do PIB) em fevereiro de 2021. Está sob 
controle. 

O saldo da conta corrente compara o comércio líquido de bens e 
serviços de um país, mais os ganhos líquidos e os pagamentos 
líquidos de transferência de e para o resto do mundo durante o 
período especificado. Esses valores são calculados com base na taxa 
de câmbio. 

É interessante comparar a lista dos 10 países com maiores 
superávits no Balanço de Transações Correntes com a dos 10 com 
maiores déficits, estimados em 2019. O Brasil estava neste último 
ranking com déficit pouco menor de Quênia e muito menor do inglês 
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e do norte-americano. Porém, os US$ 50 bilhões eram perfeitamente 
financiáveis como será visto em seguida. 

 

 

Nos doze meses encerrados em fevereiro de 2022, os 
Investimentos Diretos no País (IDP) totalizaram US$ 50,7 bilhões 
(3,09% do PIB), ante US$ 44,8 bilhões (3,18% do PIB) em fevereiro 
de 2021. No mesmo período, os Investimentos Diretos no Exterior 
(IDE) apresentaram aplicações líquidas no exterior de US$ 19,3 
bilhões.  Enquanto isso, os Investimentos em Carteira no mercado 
doméstico somaram ingressos líquidos de US$ 23,2 bilhões.  

Além desses fluxos, as reservas internacionais somaram US$ 
357,7 bilhões em fevereiro de 2022. No quadro abaixo, retirado de 
The World Factbook, a estimativa para todos os países é para o ano 
de 2017. 

Country Current Account Balance Ranking Region
Germany $280,238,000,000 1 Europe
Japan $185,644,000,000 2 East Asia/Southeast Asia
China $141,335,000,000 3 East Asia/Southeast Asia
Netherlands $90,207,000,000 4 Europe
Switzerland $79,937,000,000 5 Europe
Russia $65,311,000,000 6 Central Asia
Taiwan $65,173,000,000 7 East Asia/Southeast Asia
Singapore $63,109,000,000 8 East Asia/Southeast Asia
Korea-South $59,971,000,000 9 East Asia/Southeast Asia
Italy $59,517,000,000 10 Europe

Country Current Account Balance Ranking Region
France -$18,102,000,000 197 Europe
Algeria -$22,100,000,000 198 Africa
India -$29,748,000,000 199 South Asia
Indonesia -$30,359,000,000 200 East Asia/Southeast Asia
Canada -$35,425,000,000 201 North America
Ireland -$44,954,000,000 202 Europe
Brazil -$50,927,000,000 203 South America
Kenya -$57,594,000,000 204 Africa
United Kingdom -$121,921,000,000 205 Europe
United States -$480,225,000,000 206 North America
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Percebe-se a grande diferença nas relações com o exterior 
entre os países da América do Sul. O Brasil tem maior possibilidade 
de estabilização da taxa de câmbio – e consequente estabilidade na 
taxa de inflação, taxa de juro, taxa de crescimento e taxa de 
desemprego. Isto caso tivesse uma equipe econômica governamental 
competente – e não como no atual desgoverno brasileiro. 

 

A exportação brasileira está longe da efetuada pelo México em 
2020, afinal, o mercado externo deste país está vinculado ao bloco 
regional da ALCA. Apesar de ficar em 27º. lugar na lista dos maiores 
exportadores mundiais, o Brasil se destaca na América do Sul, 
superando inclusive a Venezuela, exportadora de petróleo. 

O país também fica em 27º. lugar no ranking de importação em 
2020. Uma das vantagens de maior inserção no mercado externo é a 
exportação propiciar maior capacidade de importação – e ainda obter 
superávit comercial. 

A grande maioria das economias sul-americanas obteve 
superávit comercial, porém com um volume de importação muito 
inferior ao do México, por exemplo. 

Country Reserves of Foreign Exchange (US$) ranking region Rank Country Reserves (US$)
China $3,236,000,000,000 1 East Asia/Southeast Asia 10 Brazil $374,000,000,000
Japan $1,264,000,000,000 2 East Asia/Southeast Asia 35 Peru $63,830,000,000
Switzerland $811,200,000,000 3 Europe 38 Argentina $55,330,000,000
Saudi Arabia $496,400,000,000 4 Middle East 42 Colombia $47,130,000,000
Taiwan $456,700,000,000 5 East Asia/Southeast Asia 44 Chile $38,980,000,000
Russia $432,700,000,000 6 Central Asia 66 Uruguay $15,960,000,000
Hong Kong $431,400,000,000 7 East Asia/Southeast Asia 74 Bolivia $10,260,000,000
India $409,800,000,000 8 South Asia 75 Venezuela $9,661,000,000
Korea South $389,200,000,000 9 East Asia/Southeast Asia 79 Paraguay $7,877,000,000
Brazil $374,000,000,000 10 South America 116 Ecuador $2,395,000,000
Singapore $279,900,000,000 11 East Asia/Southeast Asia 146 Guyana $565,400,000
Thailand $202,600,000,000 12 East Asia/Southeast Asia 158 Suriname $424,400,000
Germany $200,100,000,000 13 Europe
Mexico $175,300,000,000 14 North America

Country Exports (US$) ranking region Rank Country Exports (US$)
China $2,732,370,000,000 1 East Asia/Southeast Asia 27 Brazil $239,180,000,000
United States $2,127,250,000,000 2 North America 45 Venezuela $83,401,000,000
Germany $1,671,650,000,000 3 Europe 46 Chile $79,800,000,000
Japan $793,320,000,000 4 East Asia/Southeast Asia 51 Argentina $64,180,000,000
France $746,910,000,000 5 Europe 54 Peru $54,880,000,000
United Kingdom $741,950,000,000 6 Europe 65 Colombia $39,140,000,000
Netherlands $719,780,000,000 7 Europe 77 Ecuador $22,230,000,000
Hong Kong $615,880,000,000 8 East Asia/Southeast Asia 96 Uruguay $13,550,000,000
Korea  South $606,710,000,000 9 98 Paraguay $11,810,000,000
Singapore $599,200,000,000 10 East Asia/Southeast Asia 111 Bolivia $7,550,000,000
Italy $558,260,000,000 11 Europe 150 Suriname $2,290,000,000
Ireland $502,310,000,000 12 Europe 157 Guyana $1,800,000,000
India $484,950,000,000 13 South Asia 203 Falkland Islands (Islas Malvinas)$257,300,000
Canada $477,310,000,000 14 North America
Switzerland $470,910,000,000 15 Europe
Mexico $434,930,000,000 16 North America
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Inflação 

A América Latina já tem uma das maiores inflações do mundo 
e, segundo analistas, as pressões inflacionárias na região tendem a 
continuar. Além de dois choques globais seguidos – o da pandemia e 
da guerra na Ucrânia – antigos problemas comuns fazem com os 
países da região continuarem a ter persistentes taxas de inflação 
acima da média mundial. 

Os últimos dados mostram os preços continuarem subindo nas 
economias da região. As taxas da inflação tendem a superar 
projeções divulgadas em abril de 2022 pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), segundo analistas e agências de qualificação de 
riscos - para os quais reflexos dos choques globais e dos processos 
políticos turbulentos ampliam a incerteza e pressionarão a inflação 
nos próximos dois anos. 

 

Country Imports (US$) ranking region Rank Country Imports (US$)
United States $2,808,960,000,000 1 North America 27 Brazil $227,440,000,000
China $2,362,690,000,000 2 East Asia/Southeast Asia 50 Chile $66,430,000,000
Germany $1,452,560,000,000 3 Europe 57 Argentina $52,140,000,000
France $803,660,000,000 4 Europe 58 Colombia $51,560,000,000
Japan $799,520,000,000 5 East Asia/Southeast Asia 59 Peru $51,380,000,000
United Kingdom $752,770,000,000 6 Europe 84 Ecuador $19,890,000,000
Netherlands $622,660,000,000 7 Europe 89 Venezuela $18,432,000,000
Hong Kong $609,130,000,000 8 East Asia/Southeast Asia 100 Uruguay $11,290,000,000
Korea South $540,960,000,000 9 South Asia 104 Paraguay $10,620,000,000
Canada $510,290,000,000 10 North America 117 Bolivia $8,270,000,000
India $493,180,000,000 11 South Asia
Singapore $490,680,000,000 12 East Asia/Southeast Asia
Italy $486,350,000,000 13 Europe
Ireland $452,980,000,000 14 Europe
Belgium $412,850,000,000 15 Europe
Mexico $410,660,000,000 16 North America
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Aumentos acentuados em alimentos e combustíveis levaram a 
inflação anual brasileira a 12,1% em abril de 2022, depois de 
encerrar 2021 com taxa de 10,1%. Os preços ao consumidor no Chile 
subiram 1,4%, chegando a 10,5% em 12 meses. Em 2021, a inflação 
foi de 7,1%. O Peru registrou, em março de 2022, a maior alta nos 

preços ao consumidor para o mês em 26 anos, de 1,5%, levando a 
taxa anual para 8%. Em 2021, a inflação foi de 6,4%. 

No México, a inflação anual se acelerou para 7,7% em abril, o 
maior índice em 21 anos, bem acima dos 6% estimados pelo FMI 
para todo o ano. O Banco Central do país reagiu aumentando a taxa 
de juros de 6,5% para 7%. Foi o oitavo aumento seguido para tentar 
conter a inflação. 

Fora Argentina e Venezuela, onde o descontrole dos preços 
persiste há anos, a maior parte dos países latino-americanos vinha 
obtendo, nos últimos anos, relativo sucesso no controle da inflação 
por meio de políticas fiscal e monetária austeras. Essa menor 
instabilidade, no entanto, acabou.  

A necessidade de ajudar a população mais vulnerável durante a 
pandemia de covid-19, desmantelou as Finanças Públicas. A elevação 
da cotação do dólar e dos preços das commodities resultou em 
inflação importada. 

“A inflação mais alta na região é regressiva, ou seja, famílias de 
baixa renda sofrem mais”, afirmou o FMI no estudo publicado em 
abril. “Para uma região com níveis historicamente altos de 
desigualdade, a erosão da renda, devido ao aumento de preços de 
alimentos e energia, só aumentará tensões econômicas nas famílias 
vulneráveis”. 

A memória inflacionária faz qualquer sinal de inflação tender a 
ajustar rapidamente as expectativas de alta na formação de preços, 
gerando maior persistência inflacionária na tentativa de todos 
recuperarem, ao mesmo tempo, o pico prévio de renda. Em uma 
sociedade antagônica entre salário e lucro, o conflito distributivo se 
perpetua sem equilíbrio no sistema de preços relativos. 

A alta da inflação na América Latina é a soma de fatores globais 
– como pressões de custos causadas por choques de quebra da oferta 
e interrupções de cadeias de produção e comercialização – e de 
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problemas estruturais relativamente comuns a todos os países da 
região com dispersão dos preços relativos.  

Fora os pontos de estrangulamentos produtivos, há 
instabilidade com contínuas variações dos preços básicos de 
referência para reajustes de insumos universais (como petróleo e 
energia): taxa de câmbio-taxa de inflação-taxa de juro-taxa de 
crescimento econômico-taxa de desemprego-taxa de salário. 
Desencadeia um processo de retroalimentação dos preços. 

Incertezas políticas influenciam os preços dos ativos 
financeiros, em particular na cotação da moeda local frente ao dólar 
com fuga de capital. A incerteza aumenta o risco para os 
investidores, influenciando câmbio e preços. Depreciação de moedas 
nacionais tem efeitos inflacionários diretos e maiores se os mercados 
internos dependem mais de importações. 

Os economistas neoliberais criticam a região por ainda não ter 
perdido a característica de manter alto grau de intervenção do Estado 
no sistema de preços relativos. Nos últimos meses, tentativas de 
controle de preços para baixar inflação, camufladas em pactos com 
empresas, foram observadas em países como Argentina e México.  

Além disso, crises econômicas prolongadas alimentam a busca 
por soluções rápidas e reforçam o populismo político. Mandatários 
ousam “falar em nome do povo”, ao impor pautas conservadoras, 
sem sequer ter sido eleito pela maioria dos eleitores. 

A Velha Matriz Neoliberal com a adoção do tripé “regime de 
meta inflacionária – superávit fiscal – regime de câmbio flexível” só 
age via medidas recessivas como a política de elevação dos juros e o 
corte de gastos públicos. A primeira beneficia a Tesouraria dos 
bancos, embora prejudique as operações de crédito por conta do 
elevado risco de inadimplência com a elevação do desemprego. 

Portanto, minha hipótese é essa política de juros disparatados 
em relação aos do resto do mundo ser a maior explicação para a 
diferenciação dos lucros bancários, especialmente, no Brasil. Vou 
testá-la com evidências contábeis dos big six bancos. 
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Capítulo 2.  
Rentabilidade Bancária no Brasil 

Introdução 

Sergio Martin Paez e Guillermo Celso Oglietti, coautores do livro 
La Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021), intitulam o segundo capítulo de “Vice-Campeões 
Mundiais: a Rentabilidade Bancária na América Latina”. 

Afirmam: “ao longo dos primeiros anos do século XXI, a 
América Latina teve o ‘setor financeiro’ [sic] mais rentável do mundo 
depois da África. Junto com este continente, a rentabilidade média na 
América Latina foi superior a 2% dos ativos” (2021: 79). 

Os lucros médios na região duplicaram e/ou triplicaram em 
relação aos obtidos pelo “setor financeiro” [sic] no norte global 
(Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália). Esses flutuaram entre 
0,5% e 1% dos ativos. 

“Os bancos latino-americanos mantiveram, por sua vez, uma 
rentabilidade persistentemente elevada em períodos de aceleração do 
crescimento regional (2005-2014) assim como na fase de relativo 
estancamento ou estagnação (2015-2019). O desempenho do ‘setor’ 
financeiro [sic] se manteve longe da realidade econômica regional e 
internacional, na linha do debate sobre a financeirização mundial” 
(2021: 80). 

Colocando o foco em 2019, a Rentabilidade Média sobre os 
Ativos (ROA) da região chega a 2,4%, um nível seis vezes superior à 
média europeia e cinco vezes o registrado na Espanha. Este país é a 
origem dos dois principais bancos transnacionais na América Latina. 

O Indicador de Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 
indica o lucro dos acionistas dos bancos. Os lucros lhes permitem 
recuperar quase a totalidade de seu investimento em apenas quatro 
anos, um período contrastante com o de 13 a 18 anos necessários 
para recuperar o investimento em setores não financeiros do Peru e 
Chile, por exemplo, comparam de maneira impressionista os 
coautores. 
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Ao analisarem banco por banco, os primeiros 29 bancos no 
ranking de rendimento sobre os ativos (ROA) operam na Argentina ou 
no Brasil. Os primeiros postos estão ocupados principalmente por 
bancos de investimento norte-americanos como o J.P.Morgan, Bank of 
America, o Citibank ou de capitais domésticos como Maxinvest e 
BEXS, operando no Brasil. Mas quem são, hein? 

“Os conglomerados estrangeiros obtêm sistematicamente mais 
lucros na América Latina em comparação aos seus países”. Lógico! Se 
não obtivessem maior retorno não correriam mais risco atuando em 
economias instáveis... 

Os coautores se queixam também desse desempenho lucrativo 
“não se traduzir em maiores créditos nem serviços oferecidos na 
região”. Mas eles não examinam com a profundidade exigida e o 
detalhamento necessário a geração de lucro bancário no país 
representativo de mais da metade do universo examinado. 

Neste capítulo, apresentarei dados para verificar se a 
rentabilidade bancária no Brasil foi (e é) extremamente elevada, em 
termos comparativos, por conta de especificidades das atuações dos 
bancos no país e se é tão superior com relação a outros setores 
econômicos. Nesse sentido, explorarei quais são os nichos de 
mercado dos bancos com obtenção de maiores lucros. 

 Sergio Paez e Guillermo Oglietti alertam, no caso específico das 
instituições financeiras, o ROE perder o poder de comparação por ser 
afetado pela alavancagem financeira da empresa. Ora, esta é a razão 
de ser dos bancos: financiar com recursos de terceiros e propiciar 
com isso uma maior rentabilidade patrimonial em relação à originária, 
caso fizesse apenas empréstimos com recursos próprios. 

Portanto, não se justifica o argumento para privilegiar o ROA 
em lugar do ROE: “instituições com resultados semelhantes e o 
mesmo nível de ativos mostraram ROEs mais elevados para aquelas 
mais alavancadas. Nesse sentido, um ROE elevado pode significar um 
resultado lucrativo elevado ou um baixo nível de capitalização. 
Inversamente, uma rentabilidade baixa pode ser devida a resultados 
não significativos ou à elevada capitalização” (2021: 81).  

Para visualizar isso deve-se fazer uso do ROE em combinação 
com um indicador de alavancagem financeira. Por exemplo, no Brasil, 
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a Caixa Econômica Federal tem elevada alavancagem por ter baixa 
capitalização permitida por seu controlador, o Tesouro Nacional, 
devido à sugação dos dividendos para buscar equilibrar as Finanças 
Públicas. Mas, ao mesmo tempo, a Caixa concedeu o maior estoque 
de crédito, em especial, o habitacional acumulado em longo prazo.  

Não só seus dividendos são vantajosos para obter superávit 
primário, mas, caso o mesmo dinheiro fosse usado para a capitalizar, 
renderia muito mais. É melhor alternativa a alavancagem financeira 
com base em empréstimos criadores de depósitos, no processo da 
multiplicação monetária, em vez dessa verba pública ser usada para 
Ministérios gastarem a fundo perdido. 

Os coautores argumentam o ROA, por sua vez, ter a capacidade 
de medir a eficácia da gestão na aplicação dos ativos para gerar 
lucros. Entretanto, este indicador é enviesado para bancos com 
geração de importantes resultados com “transações fora de balanço”, 
como os derivativos e as administrações de fundos de investimentos, 
não reconhecidos como ativos da entidade financeira. 

Além disso, alegam, o ROA se dissocia do objetivo de 
retribuição para os acionistas. Isto porque se baseia no total de 
ativos, cujos recursos são, parte, provenientes de repasses e 
depósitos exigentes de pagamentos de juros, independentemente do 
lucro gerado. 

Reconhecem: ambos indicadores apresentam deficiências, 
importantes de levar em conta na hora de realizar interpretações. 
Nesse sentido, utilizam principalmente o ROA e, de forma 
complementar, interpretam os dados do ROE. 

Aqui, irei selecionar os dados oficiais disponíveis, seja através 
da estatística apresentada pelo Banco Central do Brasil, seja através 
dos resultados dos balanços contábeis selecionados por revista 
especializada em rankings dos grandes grupos e das maiores 
empresas. De acordo com a necessidade, recorrerei à própria 
contabilidade bancária auditada, encontrada em Relatórios da 
Administração dos bancos. 
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Dados Selecionados sobre Big Five Bancos no Brasil 

 

A pandemia interrompeu a melhora da rentabilidade do sistema 
bancário brasileiro. Ela vinha ocorrendo desde o fim do período da 
Grande Depressão de 2015-2016 e estagnação posterior. Em 
dezembro de 2020, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) do 
sistema foi de 11,5%, o menor da série histórica apresentada no 
Gráfico 5.1 do Relatório de Economia Bancária 2020, publicado pelo 
Banco Central do Brasil em 07/06/2021.  

 

A queda da rentabilidade foi generalizada, afetando bancos de 
diferentes tipos de controle, porte e segmento de atividade. As 
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despesas com provisões aumentaram, as margens ficaram 
pressionadas e as receitas com serviços sofreram com a queda da 
atividade econômica.  

Os custos permaneceram sob controle. A redução do número de 
agências e de funcionários, em paralelo ao aumento do uso de canais 
de atendimento digitais, tende a trazer ganhos de eficiência 
operacional para o sistema no médio prazo. 

Apesar do aumento da incerteza decorrente da pandemia, 
houve melhora da rentabilidade em 2021. Os principais pilares para a 
recuperação da rentabilidade bancária foram o estoque anterior de 
provisões ser revertido e a retomada das concessões via cartões de 
crédito e das antecipações de recebíveis.  

O reforço de provisões (PCLD), realizado em 2020, reduziu a 
necessidade de novas provisões em montantes relevantes, pelo 
contrário permitiu reversões, e a retomada da atividade econômica 
contribuiu para o crescimento e a qualidade do crédito, além de 
favorecer a demanda por serviços bancários. A pandemia provocou 
quebra das cadeias produtivas e comerciais internacionais, a baixa da 
paridade entre juros teve como efeito choque cambial e inflação 
importada, a reação tardia do Banco Central foi com forte aceleração 
na alta da taxa de juro básica de referência. 

Esse cenário pessimista seguiu como o principal risco para a 
melhora da rentabilidade em 2021 e se prolonga em 2022, pois 
atrasou a retomada da atividade econômica. Poderá exigir novas 
provisões para perdas com crédito. 

Somou 20,4 milhões o volume total de contratos em atraso, 
repactuados no período da pandemia, entre março de 2020 e março 
de 2022, cujo valor superou R$ 1,1 trilhão de saldos negociados. 

Desse total, cerca de 17 milhões foram repactuados, principalmente 
em 2020, no período mais agudo da crise desencadeada pela doença. 

Em 2020, o principal fator responsável pela queda da 
rentabilidade foi o aumento das despesas com Provisão para Crédito 
de Liquidação Duvidosa (PCLD). Essas despesas somaram R$ 111,2 

bilhões no ano, alta de 30% em relação a 2019 (Gráfico 5.2). 

Relativamente à carteira de crédito, as despesas com provisões 
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atingiram níveis próximos àqueles observados no período depressivo 
de 2015-2016. 

 

Em 2021, as despesas com provisões voltaram aos níveis 
anteriores à pandemia, dado o estoque exagerado de provisões e as 
perspectivas de melhora da atividade econômica. A redução das 
despesas com provisões foi o principal determinante da melhora da 
rentabilidade em 2021. 

A margem de crédito bruta recuou levemente em 2020, com o 
retorno do crédito (-2,2 p.p.) reduzindo mais rápido que o custo de 
captação (-1,96 p.p) (Gráfico 5.3).  
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A queda mais rápida do retorno do crédito resultou do efeito 
combinado do maior crescimento da carteira e da redução das 
rendas. Apesar do avanço da carteira de crédito, o crescimento 
ocorreu em modalidades com taxas de juros mais baixas, ou seja, de 
menor retorno. O crescimento do crédito para pessoas físicas (PFs) 
foi maior nas modalidades “consignado” e “habitacional”. Para as 
pessoas jurídicas (PJs), o crescimento foi maior na modalidade 
“capital de giro”, influenciado também pelas concessões no âmbito 
dos programas emergenciais. 

As rendas, além de sofrerem o efeito da redução das taxas de 
juros ao longo do ano, foram impactadas pelo limite máximo para a 
taxa de juros do cheque especial. A Resolução 4.765, de 27 de 

novembro de 2019, estabeleceu, entre outros, o limite de 8% ao mês 
para a taxa de juros do cheque especial. 

O custo de captação recuou, mas aumentou em relação à Selic. 
Esse aumento está relacionado a instrumentos de captação com 
remuneração pré-fixada ou spreads fixos em relação à taxa DI. Isso 
acontece, por exemplo, com os depósitos de poupança anteriores a 3 
de maio de 2012, remunerados a 6,17% a.a.  

Com a redução do grau de estímulo monetário, iniciada em 

março de 2021, devido ao aumento da Selic, o custo de captação 
aumentou e pressionou a margem de crédito no curto prazo. Logo foi 
repassado para os juros cobrados por empréstimos. 

As receitas de serviços cresceram menos em 2020, exceto com 
administração de fundos de investimentos, mercado de capitais e 
serviços de pagamentos, mas responderam de forma positiva à 
retomada da atividade econômica no segundo semestre do ano 
(Tabela 5.1). 
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Após queda no primeiro semestre por conta das medidas de 
isolamento social, as rendas se recuperaram em resposta à retomada 
da atividade econômica e à maior flexibilização das referidas 
medidas. O crescimento decorreu, sobretudo, do aumento das rendas 
de mercado de capitais e de serviços de pagamento. Compensaram 
as receitas menores com administração de fundos constitucionais e 
com tarifas bancárias. 

• as rendas dos mercados de capitais foram favorecidas pela alta 
das emissões de renda variável e pelo volume financeiro 
recorde negociado na B3;  

• as rendas de serviços de pagamento se beneficiaram do 
aumento do faturamento com emissão de cartões e 
adquirência;  

• as rendas com administração de fundos constitucionais 
recuaram por causa da redução da taxa de administração do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

• as rendas de tarifas bancárias foram impactadas pela queda 
nas rendas de pacotes de serviços e de anuidades de cartão de 
crédito de PFs. 

Nos últimos anos, o crescimento das despesas administrativas 
tem acompanhado a tendência do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), conforme mostra a Tabela 5.2, publicada 
pelo Relatório de Economia Bancária 2020. 



 45

 

Então, o lucro não é só devido à “ganância dos banqueiros”, 
como sugerido pela literatura crítica à “financeirização”, ao repassar 
todos os aumentos dos custos para os juros de empréstimos sem 
preocupação com os devedores refinanciados. Reflete também o 
controle de custos por parte das instituições financeiras.  

Em 2020, as despesas cresceram 5%, enquanto a variação do 
IPCA foi de 4,5%. As despesas continuaram sob controle com a 
manutenção das estratégias de redução de custos pelas instituições 
financeiras. 

Com o crescimento menor das Receitas de Serviços, o Índice de 
Cobertura de Despesas Administrativas por Receitas de Serviços foi 
reduzido de 67,6% em 2019 para 65,9% em 2020. Em 2018, tinha 
sido 68%. No ano inicial da pandemia, as Despesas Administrativas 
somaram R$ 260,2 bilhões e as Receitas de Serviços R$ 169,4 
bilhões.  

Vale observar as Despesas de Pessoal representarem 51,4% do 
total das Despesas Administrativas. Depois vem, por ordem de 
grandeza, Serviços de Terceiros (11,2%) e Despesas de 
Processamento de Dados e Telecomunicações (8,4%).  

Afinal, confirma-se o antecipado por um velho banqueiro (Olavo 
Setúbal): “um banco moderno é um conjunto de sistemas de 
informações”... Cada vez mais é digital. 

Os canais de atendimento digitais devem gerar ganhos de 
eficiência operacional no médio prazo. O número de agências e de 
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funcionários do sistema bancário continuou em queda em 2020, 
caindo de próximo a ½ milhão para cerca de 480 mil. Essa tendência 
deve continuar nos próximos anos com o uso crescente de canais de 
atendimento digitais pelas instituições e seus clientes.  

A pandemia da Covid-19 foi um catalizador desse processo de 
digitalização dos bancos. A migração para os canais digitais deve 
inicialmente demandar maiores investimentos em tecnologia para, no 
futuro, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional das 
instituições financeiras. 

Rentabilidade por Tipo de Controle, Porte e Atividade 

Os bancos privados apresentaram a maior queda de 
rentabilidade em 2020, enquanto os bancos de controle estrangeiro 
foram os mais rentáveis no período. O ROE dos bancos públicos 
também recuou mais em relação ao dos bancos estrangeiros, 
fechando o período em nível próximo ao dos privados.  

O aumento mais expressivo das despesas com provisões nos 
bancos privados é o principal fator para a queda mais acentuada do 

ROE nesse grupo de instituições. Na comparação com 2019, essas 
despesas aumentaram 40%, 17% e 25% nos bancos privados, 
públicos e estrangeiros, respectivamente. 

Em relação ao porte, há uma distinção clara nos níveis de 
rentabilidade entre bancos grandes e médios, de um lado, e bancos 
pequenos e micro, de outro. A diferença pode estar relacionada a 
ganhos de escala e de diversificação.  

Permitem aos bancos grandes e médios acessarem clientes 
mais rentáveis e captarem recursos a custos menores. A queda na 
rentabilidade dos bancos nos diferentes tipos de porte foi similar. 

A segmentação por at iv idade consiste em agrupar 
conglomerados bancários de acordo com o perfil de suas operações, 
definido por meio da seleção de atributos qualitativos ou 
quantitativos de modo a refletirem características similares entre as 
entidades bancárias, conforme o Relatório de Economia Bancária 
2020:  
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a)  bancos complexos – apresentam múltiplas operações e 
produtos, como carteira de crédito, depósitos à vista e a prazo, 
mercado de capitais, administração de fundos, entre outros, 
além de extensa rede de agências e perfil diversificado de 
clientes;  

b)  bancos regionais públicos – de controle público (federal ou 
estadual) operam regionalmente e têm rede de agências e 
número de clientes relevantes na região onde atuam, com 
captação diversificada;  

c)  bancos de indústria – ligados a grupos industriais ou 
comerciais, com foco no fomento da cadeia produtiva do grupo;  

d)  bancos de crédito – operam, majoritariamente, com operações 
de crédito e exposições de risco em crédito, como concessão de 
garantias e avais, com rendas operacionais mais dependentes 
da intermediação de crédito; e  

e)  bancos de tesouraria e negócios – predomínio de operações de 
tesouraria e de negócios (títulos, operações compromissadas e 
investimentos), com maior dependência dessas operações na 
geração de suas rendas. 

Quanto ao tipo de atividade das instituições financeiras, houve 
uma redução da dispersão da rentabilidade dos segmentos em 2020. 
O ROE de todos os segmentos de atividade reduziu, mas ficou, em 
sua maioria, contido na faixa entre 10% e 15%.  

A exceção foi o ROE dos “bancos de crédito”. Recuou para 7,2% 
(-5,0 p.p). A rentabilidade desse grupo de bancos já era a mais baixa 
entre os segmentos em 2019.  

Esse dado é relevante para comparação com os bancos dos 
demais países da América Latina. Nem sempre as carteiras de crédito 
são tão lucrativas se comparadas, por exemplo, com as carteiras de 
títulos e valores mobiliários. Porém, uma coisa é o ROE em 
percentual e outra é o volume de receitas obtidas em cada uma 
dessas carteiras.  

O choque da pandemia prejudicou ainda mais a situação desses 
bancos de crédito. Eles também podem enfrentar maiores 
dificuldades para recuperar a rentabilidade nos próximos períodos. 
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Bancos atuantes em modelos de negócios com menor exposição 
ao risco de crédito apresentaram variação mais branda de 
rentabilidade, como foi o caso dos “bancos de tesouraria e negócios” 
e “outros”.  

O ROE dos “bancos regionais públicos” apresentou a queda 
mais relevante (-8,3 p.p), mas continuou o mais alto entre os 

segmentos em 2020. O ROE desse grupo de bancos havia aumentado 
em 2019 em virtude de alguns eventos não recorrentes, explicando a 
maior redução em 2020. 

Segundo o Relatório de Economia Bancária 2020, em 
comparação com países representativos de diferentes continentes, a 
rentabilidade do sistema bancário brasileiro se manteve em posição 
intermediária (Gráfico 5.8). O ROE do sistema bancário brasileiro, por 
exemplo, é inferior ao registrado em países como Canadá, Índia, 
Turquia e México, mas superior ao reportado pela China, Indonésia, 
Alemanha e França. 

Infelizmente, o Banco Central do Brasil não fez a comparação 
com outros países da América do Sul, exceto a Argentina. Neste país, 
encontra-se a maior rentabilidade patrimonial bancária (ROE) do 
mundo (24,6%), acima da vista na Rússia, a segunda colocada com 
17,2%. 

Veja no Anexo Estatístico comparações mais completas dos ROE 
bancários por país e regiões, realizadas no ano 2019 (mais típico) e 
2020 (anormal), além dos ROA (Retornos sobre Ativos). O ranking de 
países por Retorno sobre o Patrimônio (ROE) de seus bancos, em 
porcentagem, resultou em 2019 na média com base em 151 países 
de 15,67%, contra a média de 9,84% em 2020 a partir de 125 
países.  

O valor mais alto em 2019 foi no Tajiquistão: 92,84%, a 
Argentina ficou em 3º. lugar com 44,43%, fora do padrão latino-
americano, diferentemente do Brasil em 67º. com 15%. Não é tão 
distinto dos Estados Unidos em 71º. com 14,34% e da China em 84º. 
com 13,11%. O valor mais baixo foi na Austrália: -11,68%. O 
indicador está disponível de 1999 a 2020. Dispõe-se de um gráfico 
para todos os países onde os dados estão disponíveis. Os dados 
encontram-se em:   
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https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_return_equity/  

 

Margens de Crédito 

A margem de crédito bruta (diferença entre as rendas de juros 
com crédito e as despesas com juros das captações) aumentou de R$ 
282,1 bilhões em 2019 para R$ 303,9 bilhões em 2020 por causa do 
crescimento da concessão de crédito no período. Se não houvesse 
esse crescimento, a margem teria reduzido.  

A redução do retorno do crédito foi superior à queda do custo 
de captação. O custo de captação reduziu em linha com a trajetória 
de queda da Selic, enquanto o retorno do crédito recuou por conta do 
efeito combinado do maior crescimento da carteira e da redução das 
rendas, conforme citado antes no Relatório de Economia Bancária 
2020. 

O REB 2020 analisa a contribuição das diferentes categorias de 
crédito para a formação da margem de crédito bruta e líquida (em 
%). A margem de crédito bruta por modalidade reflete a diferença 
entre, de um lado, o percentual de retorno do crédito bruto gerado 
por cada modalidade (rendas estimadas) e, de outro, o percentual do 
custo de captação necessário para sustentar o estoque de crédito na 
intermediação financeira (despesas estimadas). A margem de crédito 

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_return_equity/
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líquida considera também o percentual de despesas de PCLD 
associadas a cada modalidade de crédito. 

A representatividade na margem líquida do sistema gerada por 
clientes PF (80%) e clientes PJ (20%) permaneceu praticamente 
estável ao longo de 2020, como era desde 2017, embora com um 
pequeno avanço relativo de clientes PJ de meados de 2017 até 
meados de 2019. 

A carteira PF continuou como a mais relevante do sistema com 
cerca de 62% do estoque de crédito. Além disso, os clientes PF 
continuaram respondendo pela maior parte da margem de crédito 
líquida: cerca de 76%. 

As operações de cheque especial, de cartão de crédito e de 
empréstimo não consignado continuaram relevantes para o resultado 
do sistema. Apesar de serem menos representativas em relação ao 
estoque de crédito total, elas contribuem de forma relevante para o 
resultado do sistema.  

Isso ocorre por causa das taxas juros mais altas cobradas 
nessas modalidades emergenciais. Em 2020, 35% da margem de 
crédito líquida de PF decorreu dessas operações (Gráfico 5.12), 
apesar de representarem apenas 10% do estoque de crédito.  

Veja no início da série temporal do Gráfico 5.12, em janeiro de 
2017, esses três produtos mais arriscados contribuíam com mais da 
metade da margem de crédito líquida. Nela, como dito, considera-se 
o percentual de despesas de PCLD associadas a cada modalidade de 
crédito. 
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As modalidades “cartão de crédito à vista” e “cartão de crédito 
parcelado lojista” não são incluídas nesse percentual de estoque, pois 
são serviços de pagamento e não concessão de crédito das 
instituições. Essas modalidades não rendem juros para as instituições 
financeiras. 

Apesar de não renderem juros, as operações de “cartão de 
crédito à vista” e “cartão de crédito parcelado lojista” possuem o risco 
de inadimplência das parcelas. Por esse motivo, as instituições 
financeiras precisam constituir provisão para perdas com crédito 
referentes a esses saldos a receber. 

A participação do “cheque especial” na margem líquida do 
sistema apresentou redução significativa em 2020. Esse produto 
representava 13% da margem de crédito líquida total em 2019 e 
fechou o ano de 2020 com participação de 6%. O movimento foi 
influenciado pelo novo limite máximo de 8% ao mês para a taxa de 
juros do produto e pela redução do estoque dessa modalidade ao 
longo de 2020 em meio à menor demanda durante a pandemia.  

Entre dezembro de 2016 e dezembro de 2021, a inadimplência 
média do crédito rotativo em cartões de crédito foi 34,9%; em 
parcelado foi 3,6%. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, a 
inadimplência média do cheque especial foi 13%. No mesmo período, 
no crédito pessoal não consignado foi 6%.  
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Daí os ICC (Indicadores de Custo do Crédito) foram em média, 
nesses 25 meses, no cheque especial 127,3% aa; no crédito pessoal 
não consignado (sem garantia), 94,4% aa; no rotativo, 325,6% aa; 
no parcelado, 155,1% aa. Por conta dessas operações de crédito mais 
arriscadas, o juro médio, considerando todas as modalidades com 
recursos livres para PF, ficou no período em 36,3% aa ou 2,61% am.  

Isto apesar de conter operações como financiamento de 
aquisição de veículos com média de 20,5% aa ou 1,56% am. O 
crédito consignado ficou em média de 21,3% aa ou 1,62% am.  

Esses são créditos com recursos livres. O crédito com recursos 
direcionados, para Pessoa Física, ficou em média de 8,2% aa ou 
0,66% am. A média de inflação em 12 meses foi 6,3% ou 0,5% am. 

Dado o contexto com expansão de exportação do agronegócio, 
houve um aumento na participação do crédito rural e agroindustrial, 
refletindo melhora da margem bruta e redução mais significativa das 
despesas com provisões em relação às demais modalidades. 

As modalidades de crédito com recursos livres continuaram 
relevantes para a formação do resultado de intermediação do sistema 
(gráficos 5.12 e 5.13). Nos produtos voltados à PF, cerca de 52% da 
margem líquida decorre das modalidades de empréstimos pessoais 
com e sem consignação em 2020.  

Já nos produtos direcionados a PJs, as operações de capital de 
giro contribuíram para aproximadamente 32% da margem líquida. 
Antes de junho de 2019 contribuíam com mais da metade. 
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Concentração e Concorrência 

A redução da concentração no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) entre 2017 e 2019, observada no Relatório de Economia 
Bancária (REB) anterior, manteve-se em 2020. Essa redução 
envolveu os segmentos bancário e não bancário e os três agregados 
contábeis considerados (ativo total, depósito total e operações de 
crédito).  

O RC5 ilustra a soma das participações de mercado das cinco 
maiores instituições financeiras [big five] em um dado mercado. 

A queda da participação de mercado do Banco do Brasil (BB), 
da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sofrendo um 
desmanche encomendado aos prepostos em suas direções, foi um 
fator importante para a redução da concentração no SFN. No 
conjunto, reduziram sua participação no segmento bancário e não 
bancário, entre 2018 e 2020, de 41,3% para 37,5% nos ativos totais, 
de 37,7% para 31,4%, nos depósitos totais (exceto BNDES) e de 
48,9% para 42,8%, nas operações de crédito.  

No segmento bancário e não bancário, entre 2018 e 2020, o 
RC5 dos ativos totais reduziu de 69,3% para 67,0%, os depósitos 
totais de 78,4% para 72,7% e as operações de crédito, de 70,9% 
para 68,5%. Somente no segmento bancário comercial, embora o 
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domínio de mercado tenha caído, as participações são maiores: o 
RC5 dos ativos totais reduziu de 81,2% para 77,6%, os depósitos 
totais de 83,8% para 79,1% e as operações de crédito, de 84,8% 
para 81,8%. 

Portanto, dada sua complexidade com interações entre 
múltiplos componentes, é necessário se definir bem “de quem está 
falando”, dentro do sistema financeiro nacional. Eu quando designo os 
big five bancos, uso também a sigla BBICS: Brasil-Bradesco-Itaú-
Caixa-Santander. 

A redução da participação dos principais bancos públicos se 
deu, em parte, vis-à-vis o aumento da participação de instituições 
não situadas entre as cinco maiores instituições. 

A atual inoperância dos bancos públicos em atuação anticíclica 
é resultado da estratégia ideológica do Estado mínimo dos adeptos do 
laissez-faire neoliberal. Particulares ganharam mercado em uma 
economia depressiva. 

Em 2020, o estoque de crédito às Pessoas Físicas atingiu o total 

de R$ 2,26 trilhões, com crescimento de 10,8% em relação a 2019. 
Nesse segmento, a melhoria dos índices de concentração refletiu a 
redução da participação de mercado dos dois maiores bancos públicos 
(CEF e BB), cujas participações de mercado somadas passaram de 
48,0% em 2018 para 44,5% em 2020.  

O volume de crédito às Pessoas Jurídicas atingiu R$ 1,75 trilhão 
em 2020, com crescimento de 22,6% em relação a 2019. As 

participações somadas de BNDES e BB declinaram de 38,2% para 
30,0% no mesmo período, enquanto Bradesco e Itaú-Unibanco 
aumentaram sua participação conjunta de 21,5%, em 2018, para 
24,4%, em 2020. Houve “sobras” para outros bancos e cooperativas. 

Especificamente, em relação ao segmento de crédito rural, 
tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, a concentração vem 
declinando. Reflete um aumento de participação dos demais bancos 
comerciais e múltiplos e das cooperativas de crédito.  

Em 2020, o estoque total de crédito no segmento imobiliário 
cresceu 10,4% em relação ao ano anterior e atingiu o valor de R$ 
744,7 bilhões. Saliente-se a participação de mercado estável da CEF 
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no patamar de 70%. Em consequência, o equivalente número do RC5 
(98,2% em 2020) não sofreu alterações relevantes no período.  

Entre as demais instituições, observou-se uma queda do BB da 

segunda para a quarta posição, correspondendo a uma redução na 
participação de mercado de 8,2%, em 2018, para 6,5%, em 2020, 
enquanto os três maiores bancos privados obtiveram, em 2020, uma 
parcela de mercado 2,4 p.p. acima da obtida em 2018. As mudanças 
de prepostos no Banco do Brasil retroalimentam sua decadência. 

Os indicadores de concorrência bancária foram bastante 
afetados pela pandemia e pelas medidas de combate aos seus 
efeitos, principalmente, devido à redução das rendas das instituições 
financeiras e ao reescalonamento do cronograma de desembolso de 
serviço de dívidas.  

Nichos de Mercado de Bancos Públicos e Privados 

A questão-chave para investigação aqui é: por qual razão meia 
dúzia de bancos – ao acrescentar o banco de desenvolvimento, a 
sigla mnemônica é BBBICS: Brasil-Bradesco-BNDES-Itaú-Caixa-
Santander – se destacam tanto, não só os comparando com o 
sistema bancário restante, como também entre os 200 maiores 
grupos econômicos em atividade na economia brasileira? 

É necessário tomar cuidado com a agregação e/ou uma ligeira 
generalização. O constatado no nível da complexidade do sistema 
bancário nem sempre explica as diferenças entre seus componentes.  

Nem bancos nem clientes são homogêneos. Em Administração e 
Marketing, denomina-se nicho um segmento de público consumidor, 
cujas necessidades específicas podem ser bem exploradas.  

Não há ainda um anglicismo em português para “Market-share”, 
facilmente traduzida por “participação no mercado”. Cada um dos 
grandes bancos brasileiros se especializa em certos nichos de 
mercado, onde encontram oportunidades melhores para seu negócio. 
Listo-os abaixo, segundo tabelas do REB 2018 e do REB 2020. 
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 Houve a manutenção da liderança no mercado de crédito 
consignado pelo Banco do Brasil: de 21,64% em 2017 a 21,3% em 
2020. Embora a Caixa Econômica Federal tenha perdido mais de 4 
pontos percentuais, caindo de 20,68% em 2017 para 16% em 2020, 
ela recuperou a segunda colocação neste último ano, perdida para o 
Bradesco no ano anterior. Este cresceu de 14,12% em 2017 para 
15,8% em 2020. Itaú Unibanco caiu de 14,27% em 2017 para 
12,6%. O Santander cresceu de 7,87% em 2017 para 10,7% em 
2020, mas permaneceu na quinta posição. 
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Em 2017, o Itaú Unibanco possuía 33,74% de participação de 
mercado no estoque de crédito via cartões de crédito. Em seguida, 
vinham o Bradesco (16,70%), o Banco do Brasil (12,82%), o 
Santander (12,64%) e a Caixa Econômica Federal (4,79%). Portanto, 
o big five caiu de uma participação agregada de 80,69% para 
66,50% pela perda de mercado por todos eles. 
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Em financiamento da Aquisição de Veículos, o Santander elevou 
sua liderança de 23,8% em 2017 para 25% em 2020. O Votorantim, 
associado com o Banco do Brasil, perdeu um pouco de participação 
de 19,6% em 2017 para 18,5% em 2020. Bradesco e Itaú 
mantiveram posições. O Banco GMAC perdeu o quinto posto de 2017 
com 4,4% para o Safra em 2018 com 5,6%. Este manteve essa 
posição até 2020 com 6,3%. 

A redução da concentração no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) entre 2017 e 2019, observada no Relatório de Economia 
Bancária (REB) anterior, manteve-se como o diagnóstico realizado 
pelo Banco Central em 2020. Essa redução envolveu os segmentos 
bancário e não bancário e os três agregados contábeis considerados 
(ativo total, depósito total e operações de crédito). Por exemplo, no 
caso de operações de crédito envolveu os segmentos bancário e não 
bancário. 

A queda das participações de mercado do Banco do Brasil (BB), 
da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi um fator 
importante para a redução da concentração no SFN. No conjunto, a 
participação desses três bancos nas operações de crédito caiu de 
48,9% em 2018 para 42,8% em 2020. 
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Especificamente, em relação ao segmento de crédito rural, 
tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, a concentração vem 
declinando. Reflete um aumento de participação dos demais bancos 
comerciais e múltiplos e das cooperativas de crédito.  

 

Em contraste, no segmento de crédito imobiliário, a CEF 
manteve a sua participação no patamar de 70% também em 2020. O 
ranking permanece conforme aparece no REB 2018, reproduzido 
abaixo. 
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No entanto, no agregado, não é adequado diagnosticar ter 
havido “uma redução da concentração no sistema financeiro 
nacional”, pelo menos quanto a crédito para Pessoas Jurídicas e 
apenas um pouco em crédito para Pessoas Físicas no segmento de 
fato relevante. É o denominado S1. 

As siglas S1 a S5 designam os segmentos do conjunto das 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (BCB) para fins de aplicação proporcional 
da regulação prudencial, consoante Resolução 4.553, de 30 de 
janeiro de 2017.  

• Segmento 1 (S1):  bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos 
de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas com 
porte igual ou superior a 10% do PIB; ou exerçam atividade 
internacional relevante, independentemente do porte da 
instituição. 

• Segmento 2 (S2): bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos 
de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas, de 
porte inferior a 10% e igual ou superior a 1% do PIB; e demais 
instituições de porte igual ou superior a 1% do PIB. 

• Segmento 3 (S3): instituições de porte inferior a 1% e igual ou 
superior a 0,1% do PIB. 

• Segmento 4 (S4): instituições de porte inferior a 0,1% do PIB. 

• Segmento 5 (S5): instituições de porte inferior a 0,1% do PIB 
com utilização de metodologia facultativa simplificada para 
apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de 
Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, exceto bancos 
múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos 
de câmbio e caixas econômicas; e instituições não sujeitas a 
apuração de PR. 
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Antes do advento de bancos digitais e fintechs, a posse de uma 
grande rede de agências bancárias espraiadas pelo território nacional 
era decisivo para a conquista de mercado com negociações 
presenciais. Na tabela abaixo, observa-se a movimentação da 
competição em rede de agências. O top 5 tinha 92% delas em 2013 e 
caiu para 90,8% em 2018, embora todas as instituições financeiras 
tenham fechado agências após 2014 com o fim da Era Social-
Desenvolvimentista. 
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Grandes Grupos Bancários entre Maiores Grupos Econômicos 

Quando se analisa os rankings dos dez maiores grupos 
econômicos em atividade na economia brasileira, publicados pelos 
periódicos, os adeptos da hipótese da “financeirização” parecem ter 
razão. Os cinco maiores bancos aparecem na lista dos dez mais 
lucrativos em 2019. Quatro constam como os maiores empregadores, 
além de empresas de alimentos, supermercados e empresas de 
origem estatal. Porém, “contra fatos há argumentos”.  

 

10 Maiores Lucro Líquido 10 Maiores Número de
Grupos por R$ milhões em 2019 Grupos por Empregados em 2019
Petrobras 40.970,00 JBS 234.192
Itaú Unibanco 26.582,60 GPA 110.834
Bradesco 22.506,80 Bradesco 97.329
Caixa 21.056,70 Itaú Unibanco 94.881
Banco do Brasil 18.162,10 Banco do Brasil 93.190
Santander 14.181,00 BRF 92.842
Ambev 12.188,40 Carrefour 88.551
Eletrobras 10.743,80 Caixa 84.066
JBS 6.464,90 Vale 71.149
Anglo American 5.929,70 Petrobras 57.983
Fonte: Valor Grandes Grupos - 200 Maiores - dezembro 2020
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Entre os dez maiores grupos por receita bruta encontram-se os 
cinco maiores bancos. Em rentabilidade patrimonial, a Caixa por lucro 
não recorrente, devido à venda de ativo público, alcançou a maior, 
embora não tenha obtido o maior lucro em termos nominais, ficando 
abaixo da Petrobras, Itaú e Bradesco. Porém, ela é menos 
capitalizada pelo Tesouro Nacional – e daí faz mais alavancagem 
financeira. 

 

Quanto aos maiores grupos da área de Finanças, listam-se os 
seguintes. É nítido a disparidade das receitas dos big five bancos em 
relação aos restantes. 

 

Maiores Grupos Receita Bruta Patrimônio Líquido Lucro Líquido Rentabilidade Patrimonial
em 2019 R$ milhões R$ milhões R$ milhões em %

Petrobras 392.015,00 299.137,00 40.970,00 13,7
Bradesco 246.005,20 152.247,40 22.506,80 14,8
JBS 211.163,10 32.482,00 6.464,90 19,9
Itaú Unibanco 198.578,60 142.848,00 26.582,60 18,6
Banco do Brasil 169.956,10 108.564,00 18.162,10 16,7
Caixa 149.776,00 80.653,80 21.056,70 26,1
Vale 148.640,00 157.149,00 -6.672,00 -4,20
Raizen 131.185,40 11.730,10 2.395,70 20,4
Santander 106.169,70 71.468,60 14.181,00 19,8
Grupo Ultra 94.824,10 9.835,20 402,90 4,1
Fonte: Valor Grandes Grupos - 200 Maiores - dezembro 2020

20 Maiores Grupos da Área de Finanças Receita em 2019
Ordem Grupo Sede Origem do Capital (R$ milhões)

1 Bradesco SP Brasil 246.005,2
2 Itaú Unibanco SP Brasil 198.578,6
3 Banco do Brasil DF Brasil 169.956,1
4 Caixa DF Brasil 149.776,0
5 Santander SP Espanha 106.169,7
6 Caixa Seguradora DF França 31.553,4
7 SulAmérica RJ Brasil 22.687,1
8 Mapfre SP Espanha 19.031,9
9 Safra SP Brasil 18.563,6

10 Porto Seguro SP Brasil 18.265,8
11 Sicoob DF Brasil 17.313,8
12 BTG Pactual RJ Brasil 16.337,7
13 Sicredi RS Brasil 15.781,1
14 Banrisul RS Brasil 11.147,9
15 IRB Brasil RE RJ Pulverizado 8.515,5
16 Icatu Seguros RJ Brasil 8.008,5
17 Citi SP Estados Unidos 7.489,6
18 B3 - Brasil, Bolsa, Balcão SP Brasil 6.576,5
19 XP Inc. SP Brasil 5.518,0
20 Daycoval SP Brasil 4.968,3

Fonte: Valor 200 Grandes Grupos (dezembro de 2020)
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Comparado aos dos grandes setores de atividade, o lucro 
líquido das Finanças chegou a ser 2/3 do total dos 200 grandes 
grupos em 2014. Em receita bruta e patrimônio líquido, embora 
tivessem participação crescente nos anos anteriores à Grande 
Depressão de 2015-16, tinham participações inferiores às da 
Indústria.  

Assim permaneceu em 2018 e 2019 conforme tabela abaixo. 

 

A indignação, para muitos analistas pró-indústria, presenciando 
a desindustrialização brasileira, é o crescimento “permanente” dos 
lucros bancários mesmo em período de crise econômica. Parece não 
haver ciclos para bancos. Ora, há reversão de PCLD... 

Em 2013, os grupos com atividade de Finanças obtiveram 
47,2% do lucro líquido de todos os grandes grupos. Em 2014, 
aumentaram para 67,1%. No entanto, em 2018, tinha diminuído para 
37,7%. Recuperou-se em 2019, atingindo 48,9%. 

Vale observar suas participações em patrimônio líquido não 
terem se alterado nesses dois últimos anos (30,7%) e pouco 
variaram em receita bruta ao cair de 25% para 24,2%. Para 
comparar, em 2015, tinham alcançado já 29,6% em patrimônio 
líquido e 28,8% em receita bruta. 

Área de Receita Patrimônio Lucro
Atividade Bruta Líquido Líquido
Em 2018
Comércio 18,3% 6,8% 5,6%
Finanças 25,0% 30,7% 37,7%
Indústria 38,9% 39,2% 28,7%
Serviços 17,8% 23,3% 28,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Em 2019
Comércio 19,0% 7,1% 5,3%
Finanças 24,2% 30,7% 48,9%
Indústria 38,5% 37,9% 27,1%
Serviços 18,3% 24,3% 18,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Valor Grandes Grupos - dezembro 2020
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A oferta de crédito depende da demanda representada pelo 
ritmo de produção, porém, as duas outras funções dos bancos – 
captar e administrar recursos de terceiros e viabilizar o sistema de 
pagamentos – só indiretamente dependem do crescimento da renda, 
pois a circulação monetária e financeira se mantém na depressão. 
Não são criados muitos ativos novos, mas continuam as 
transferências de propriedades dos ativos existentes, fora os fluxos 
de renda não “zerarem” em termos nominais, embora caiam em 
termos reais.  

A principal razão do aumento da desigualdade entre 
acumulação de capital e recebimento de renda está na gestão do 
dinheiro no sistema financeiro. Há a permanência da capitalização do 
e s t oque da r i queza f i n ance i ra po r j u r o s c ompos t o s , 
independentemente da evolução oscilante de fluxos de renda, seja do 
trabalho, seja do capital produtivo.  

Estes fluxos dependem do valor adicionado em ciclos produtivos 
alavancados por recursos de terceiros. Daí a demonização da imagem 
pública dos bancos e banqueiros é reflexo de um mau entendimento 
de suas funções sociais de quem opta pelo discurso “nós contra eles”. 
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Capítulo 3.  
Fontes da Rentabilidade Bancária 

Introdução 

Sergio Martin Paez e Guillermo Celso Oglietti, coautores do livro 
La Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021), intitulam o terceiro capítulo de “Como a fazem? As 
Fontes da Rentabilidade Latino-Americana”. 

Os bancos discriminam suas fontes de rentabilidade em quatro 
componentes: 

1. os frutos da intermediação do crédito; 

2. comissões de serviços; 

3. resultados líquidos das operações bursáteis e de câmbio; 

4. outras rendas líquidas. 

Os coautores afirmam: “a intermediação do crédito se mantém 
como a principal fonte de rendas dos bancos, colocando como 
secundários as comissões de serviços e os resultados líquidos das 
operações bursáteis e de câmbio. Argentina e Brasil se apresentam 
com os casos atípicos” (2021: 117). 

Ora, são “atípicos” em termos de números de países, mas não 
em representatividade de valor, pois representam mais de 2/3 do 
total latino-americano. 

“O maior spread se pode justificar por se assumir um maior 
risco, porém este fenômeno não parece se constatar pelo peso do 
gasto em provisões. Ele se apresenta notavelmente heterogêneo 
entre os países e não correlacionado com a rentabilidade” (2021: 
118). 

Um Vice-Presidente de Controladoria de banco provoca outros 
Vices, responsáveis por outras áreas de atividades, ao anunciar: – 
“Quem faz o lucro do banco sou eu!” Está provado essa anedota de 
contador ser verdadeira! 
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Chama a atenção, no estudo do caso brasileiro, a frequência 
entre os grandes bancos do tratamento dado às provisões para 
perdas com empréstimos. Seguindo as normas do Banco Central e 
seus próprios critérios prudenciais, esses bancos fizeram provisões ao 
longo de fases recessivas dos ciclos econômico-produtivos em valores 
superiores às perdas realmente registradas.  

Ao apresentar os números em IFRS, normas usadas em países 

desenvolvidos, esse “excesso de prudência” é revertido, com impacto 
positivo na contabilização do lucro. Pelo IFRS, só se registra uma 

baixa no valor da carteira de empréstimo quando a inadimplência 
efetivamente ocorre, ocorrência classificada como perda incorrida. 

No padrão brasileiro, os grandes bancos usam uma tabela de 
risco do Banco Central do Brasil e fazem provisões voluntárias, 
quando preveem uma possibilidade futura e deterioração na carteira 
de crédito. Caso a perda realmente ocorra, a reserva bancária para 
absorvê-la já está no balanço contábil.  

Se a inadimplência não aumenta como o esperado, os bancos 
podem reverter as provisões ou usar a reserva feita com 
antecedência para cobrir novas operações de crédito geradas. Na 

verdade, aí está “o pulo do gato”: o contador faz excesso de 
provisões para “esconder lucro”, isto é, para não pagar muito 
dividendo para os acionistas – no caso de bancos públicos federais o 
acionista majoritário é o Tesouro Nacional – e se capitalizar. Quando o 
balanço não aparece tão “bonito”, reverte as provisões em lucro, 
“embonecando-o”. 

Outra fonte de lucro importante está na Receita por Prestação 
de Serviços. Diante da pouca informação acessada pelos clientes 
bancários, o valor das comissões por serviços não está vinculado aos 
custos das operações, mas sim ao poder de mercado das instituições 
financeiras. 

Quanto às saídas de caixa, os juros pagos aos depositantes não 
necessariamente são os principais custos, pois subsiste uma 
heterogeneidade na estrutura de custos dos bancos.  

Segundo Paez e Oglietti, “os gastos estruturais das entidades 
[financeiras] públicas têm sido sistematicamente inferiores aos dos 



 70

entes privados domésticos e estrangeiros, representando uma dura 
crítica ao discurso ‘eficientista’ do privatismo neoliberal” (2021: 118). 

A bibliografia especializada apresenta três grandes explicações 
para a rentabilidade bancária: 

1. os fatores macroeconômicos ou exógenos à tomada de decisões 
dos bancos; 

2. as variáveis setoriais ou estruturais da “indústria bancária”; 

3. as variáveis microeconômicas ou endógenas às entidades 
financeiras. 

“A evidência empírica sugere os resultados dos bancos latino-
americanos estarem mais influenciados pelos comportamentos 
macroeconômicos e estrutura do mercado em vez de serem pelas 
variáveis específicas dos bancos” (idem; ibidem).  

Como mostrei no capítulo anterior, isso não corresponde ao 
caso brasileiro. Aqui cada um dos big five bancos tem seu nicho de 
mercado preferencial, onde é líder. 

A rentabilidade bancária mostrou certa resiliência ao 
crescimento e queda da economia nas primeiras duas décadas do 
século XXI. Segundo os coautores, seria pelas seguintes razões: 

1. política monetária: a taxa de juro define o potencial de ganho 
para os bancos, ela se complementa e se adiciona à dinâmica 
competitiva, embora a alta desestimule a demanda por crédito 
e estimule o resultado na carteira de títulos e valores 
mobiliários – e vice-versa; 

2. concentração: tanto o indicador dos ativos acumulados pelos 
cinco principais bancos (RC5) como o IHH (veja abaixo) 
apontam um poder de mercado relativamente concentrado, 
permitindo apropriar-se de rendas; 

3. ambos os elementos se combinam, para explicar as 
exuberantes rentabilidades apresentadas por la banca latino-
americana. 
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O índice Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHHn) retrata qual 
seria o número de instituições financeiras com participação idêntica 
no mercado capaz de gerar o mesmo IHHn observado. 

O índice Herfindahl–Hirschman (IHH) é uma medida da 
dimensão das empresas relativamente à sua indústria e um indicador 
do grau de concorrência entre elas. Assim é chamado a partir do 
nome dos economistas Orris C. Herfindahl e Albert O. Hirschman. É 
um conceito econômico amplamente utilizado na aplicação das regras 
da defesa da concorrência. 

Define-se como a soma dos quadrados das participações de 
mercado (em inglês, "Market-share") das empresas componentes o 
ramo de atividade. As quotas de mercado são expressas em valores 
decimais ou, de forma equivalente, em percentagens. 

Assim, considerando as quotas em valores decimais, o índice 
pode variar entre 0 a 1, tendendo para 0 quando há um número 
enorme de pequenas empresas (mercado competitivo) e para 1 
quando há poucas empresas (mercado oligopolista). No limite, 
havendo apenas um produtor (monopólio), o índice será 1. Portanto, 
quanto maior o índice, maior o nível de concentração. 

Enquanto o índice Herfindahl varia entre 1/N e 1, o índice 
Herfindahl normalizado varia entre 0 e 1. N é o número de empresas. 
Por exemplo, com 5 empresas, variaria entre 0,2 e 1. 

O RC5, por sua vez, ilustra a soma das participações de 
mercado das cinco maiores instituições financeiras [big five] em um 
dado mercado. 

Neste terceiro capítulo, assim como feito no livro dos autores 
argentinos para os bancos latino-americanos, como contraponto 
apresento como os bancos brasileiros logram sua rentabilidade. 

Análise de Balanços Contábeis 

O melhor método de análise no tema financeiro não é o 
“setorialista”, ou seja, tratar a atividade bancária como fosse própria 
de um setor, tal como são enquadradas as demais atividades. O mais 
adequado é partir de uma visão holista e reconhecer o sistema 
bancário como complexo, isto é, como emergente de interconexões 
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entre múltiplos componentes, tanto das próprias instituições 
financeiras, quanto do chamado de “público não bancário”.  

Na verdade, seria mais adequado o classificar como “público 
bancário”, pois é composto dos clientes bancários, Pessoas Física e 
Pessoas Jurídicas, Governos e outra entidades. Praticamente, toda a 
sociedade econômica compõe o sistema bancário. 

Como já dito, o sistema bancário emerge também das 
interações entre seus três subsistemas: de pagamentos, de gestão de 
dinheiro, de financiamento. Por exemplo, as disponibilidades em 
papel-moeda e os depósitos à vista são meios de pagamentos e estes 
últimos são lastros de carteira de títulos em curto prazo.  

Os cartões de crédito à vista fazem parte do sistema de 
pagamentos do varejo. Em dezembro de 2021, representavam 81,4% 
do total de concessões realizadas através dele, sendo os demais 
componentes o crédito rotativo (14,5%) e o parcelado (4,2%). 
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Ativo 

 

Quando se analisa a tabela anterior com a listagem dos ativos 
das principais instituições financeiras brasileiras – últimos dados 
contábeis disponibilizados pelo Banco Central referem-se a setembro 
de 2021 –, observa-se nos ativos totais participações semelhantes do 
Banco do Brasil e do Itaú (16%) e da Caixa e do Bradesco (12%), 
estando o Santander (8%) não tão distante do BNDES (6%). Em 
seguida vem o BTG Pactual com metade (3%) e o Safra (2%). Todos 
os demais ficam com 1% cada um, arredondando. 
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Existem, claramente, “bancões e banquetas” no sistema 
bancário brasileiro. Mas as semelhanças no todo se diferenciam nas 
partes.  

A carteira de títulos e valores mobiliários do Itaú é 18% de 
todas, a do Bradesco 15%, as do Banco do Brasil e da Caixa são 
próximas em torno de 10%, pouco acima do Santander (9%) e bem 
superior face à do BNDES (6%), BTG (5%) e Safra (3%). Entre os 
demais só a XP tem 2% do total. 

As operações de crédito da Caixa equivalem a 19% do valor 
total, em seguida vêm as do Banco do Brasil e do Itaú (15%), as do 
Bradesco (11%), acima do Santander (9%) e do BNDES (7%). BTG 
(2%) e Safra (2%) se aproximam da pouca expressividade dos 
demais. Considerando as operações de crédito líquidas de provisões, 
não se diferenciam os relativos. 

Na leitura em linha (e não em coluna), fica claro o maior peso 
relativo em suas atividades das carteiras de crédito, comparado ao 
das carteiras de títulos, de todos os “bancões”: Banco do Brasil (34% 
X 16%), Itaú (34% X 27%), Caixa (56% X 19%), Bradesco (34% X 
30%), Santander (38% X 26%). Além da Caixa, destacam-se a 
importância interna das operações de crédito no BNDES (41% X 
23%) e Votorantim (47% X 33%).  

Nas “banquetas” (inclusive estrangeiros no Brasil), suas 
tesourarias são mais relevantes. A XP (65%) e o Nubank (46%) 
mostram serem bancos digitais com pouco crédito (10% do total de 
seus ativos). 
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Passivo 

Lastros das operações de crédito são os passivos representados 
por captações de recursos de terceiros (depósitos, compromissadas, 
títulos e valores mobiliários emitidos, repasses) e recursos próprios 
(patrimônio líquido). Pelas partidas dobradas da contabilidade, as 
participações dos bancos no passivo total são iguais às no ativo total.  

Porém, os componentes das captações são bem distintos entre 
os bancos. Banco do Brasil capta 21% dos depósitos à vista, ficando 
abaixo do Itaú (28%) e acima do Bradesco (10%), Caixa (9%) e 
Santander (7%).  

Banco do Brasil também capta 21% dos depósitos de poupança, 
mas fica abaixo da Caixa (35%) e acima do Itaú (18%), Bradesco 
(13%) e Santander (6%).  

Entre os big five, quem lidera em depósitos a prazo é 
novamente o Itaú (20%), acima do Bradesco (15%), Banco do Brasil 
(13%), Santander (12%) e Caixa (7%). Surpreendentemente, o 
BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil capta 34% dos CDBs, 
ficando disparado na liderança. 
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Essas diferentes formas de captações de depósitos, quando são 
agregadas, seus distintos custos pesam no Resultado Bruto de 
Intermediação Financeira (RBIF), como será mostrado adiante. O Itaú 
lidera com 19% das captações totais entre todas as instituições 
financeiras. Seguem-se o Banco do Brasil (16%), a Caixa (14%), o 
Bradesco (13%), o Santander (9%), BTG Pactual (3%) e Safra (2%). 
Cada qual das demais instituições financeiras capta menos de 1% dos 
depósitos totais. 
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Quem mais faz operações compromissadas, para carregar a 
carteira de títulos e valores mobiliários, é o Banco do Brasil (35%). 
Bem abaixo estão os 15% do Itaú, 13% da Caixa e igualmente do 
Bradesco, 7% do Santander.  

Emissões de títulos e valores mobiliários como LCA, LCI, Letras 
Financeiras são mais realizadas pelo Bradesco (19%), seguido 
próximo pelo Itaú (16%), Banco do Brasil (14%) e Santander (10%). 
A surpresa no caso é a Caixa só fazer 4% delas, talvez por causa ter 
bastante acesso a repasses de fundos sociais como o FGTS (31%), 
assim como o BNDES com o FAT (15%). Os demais fazem bem 
menos repasses, e, provavelmente, externos como devem ser os 
casos do Santander (8%), Itaú (8%), Banco do Brasil (6%) e 
Bradesco (5%). 
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Na leitura horizontal em linha (e não vertical em coluna), fica 
evidente a maior heterogeneidade dos pesos relativos de certos 
produtos financeiros nas captações de todos os “bancões”. Depósitos 
a prazo têm maior participação no depósito total de todos os big five, 
exceto na Caixa (27%): Banco do Brasil (45%), Itaú (59%), 
Bradesco (66%), Santander (73%). Na Caixa, tem maior importância 
os depósitos de poupança (63%), embora no Banco do Brasil (33%), 
Bradesco (24%), Itaú (23%) e Santander (16%) esse produto 
financeiro popular não deixe de ter certo papel. 

Resultado  

 

Quem obtém mais Rendas de Operações de Crédito (ROC) é o 
Itaú (24%); mais Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil 
(RAR) é o Santander (40%), pouco acima do Bradesco (38%); em 
Rendas de Operações com Títulos e Valores Mobiliários predomina o 
Banco do Brasil (29%); em Rendas de Operações com Instrumentos 
Financeiros Derivativos (RDER) lidera o Itaú (31%); o Resultado de 
Operações de Câmbio do Bradesco é superior (44%).  
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Em contraste, na composição, considerando todas as Receitas 
de Intermediação Financeira, as participações não são tão díspares. 
Estão na seguinte ordem: Itaú (23%), Banco do Brasil (21%), 
Bradesco (16%), BNDES (14%), Caixa (13%), Santander (13%). 

 

Também nas despesas, há componentes distintos em pesos 
relativos: maiores Despesas de Captação (Banco do Brasil com 26% e 
Itaú com 25%), Despesas com Repasses (Itaú com 27% e Caixa com 
25%), Despesas com Arrendamento (Santander com 49% e Bradesco 
com 45%), Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação 
(Banco do Brasil com 27% e Itaú com 24%).  

No total de Despesas de Intermediação Financeira, a ordem 
entre os big six é Itaú (26%), Banco do Brasil (23%), Bradesco 
(15%), Santander (15%), Caixa (11%) e BNDES (10%). Estes dois 
últimos bancos públicos gastam relativamente menos porque obtêm 
funding mais barato em fundos sociais. 

Relevante é verificar a ordem de Resultados Brutos de 
Intermediação Financeira, considerando a diferença entre RIF e DIF 
(Receita e Despesa). Em consequência das menores despesas com 
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captação, destaca-se o BNDES (24% do total), seguido na ordem por 
Caixa (18%), Bradesco (18%), Itaú (16%), Banco do Brasil (15%) e 
Santander (9%). 

O Itaú, em compensação, lidera com boa frente em Receita de 
Prestação de Serviços (32%), seguido de Caixa (18%), Bradesco 
(18%), Banco do Brasil (17%), Santander (14%) e BNDES (1%). 
Este não é um banco comercial com rede de agências prestadora de 
serviços bancários, tampouco cobra tarifas de clientes, pois é um 
banco de desenvolvimento. 

Em Receita de Tarifas Bancárias, também o Itaú fica acima dos 
concorrentes com 28%, seguido de perto pelo Bradesco (26%), 
Banco do Brasil (21%), Caixa (13%) e Santander (12%).  

A proxy de “faturamento” em bancos é a soma do RBIF e 
dessas receitas. Na competição do mercado, a ordem “vertical” é Itaú 
(22%), Bradesco (19%), Caixa (17%), Banco do Brasil (16%), 
BNDES (15%), Santander (11%).  

Internamente, a ordem “horizontal” é todos ganharem mais 
com RBIF, somente o Itaú ganha pouco menos da metade (45%) com 
esse item. Ele ganha bem mais (39%), comparativamente aos seus 
competidores, com Receita de Prestação de Serviços, ressalvando o 
Santander obter 34%. O ganho com Receita de Tarifas Bancárias tem 
importância semelhante para os big five. 
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A Caixa tem maior gasto com pessoal (26%), o Itaú tem 
maiores Despesas Administrativas (31%), assim como Despesas 
Tributárias (26%). Desse modo, suas Despesas Totais representam ¼ 
do total. 

Quando se compara as despesas umas com as outras em cada 
um dos seis bancos, as Despesas de Pessoal (38%) são inferiores às 
Despesas Administrativas (50%) no Itaú, indicando provavelmente 
maiores gastos relativos com tecnologia de informações e 
comunicação. Bradesco segue a mesma estratégia, respectivamente 
(42% contra 46%), bem como o Santander (29% contra 58%).  

Nos bancos públicos, ainda é o inverso, com Despesas de 
Pessoal superiores às Despesas Administrativas: Banco do Brasil 
(57% contra 31%), BNDES (60% contra 10%), Caixa (63% contra 
27%). 
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O Resultado de Participações tem mais peso em Resultado 
Operacional para o Bradesco (51%), depois para o Banco do Brasil 
(35%), seguindo-se pela metade a Caixa (17%), depois o BNDES 
(13%), o Itaú (13%) e o Santander (11%). 

A Receita Operacional do BNDES (30%), banco de 
desenvolvimento, é bem superior à dos demais, bancos comerciais, 
na ordem Itaú (23%), Bradesco (17%), Santander (14%), Banco do 
Brasil (14%) e Caixa (6%). 

O Lucro Líquido dos big six, no terceiro trimestre de 2021, se 
distribuiu entre BNDES (31%), Bradesco (19%), Itaú (17%), Banco 
do Brasil (13%), Santander (12%) e Caixa (8%). 

Banca Brasileira por Segmentação e Origem de Capital 

Quando o Banco Central do Brasil agrupa as instituições 
financeiras segundo critérios de tipo de consolidado bancário, portes 
e origem de capital, fica evidente o peso definidor da colocação dos 
big six bancos brasileiros. Vou, neste tópico, comparar a evolução 
dessas participações entre o fim da Era Social-Desenvolvimentista 
(2003-2014) e os últimos dados contábeis disponíveis no site do 
Banco Central ao apresentar as tabelas nessa ordem cronológica. 

Como já dito, as siglas S1 a S5 designam os segmentos do 
conjunto das instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
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a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de aplicação 
proporcional da regulação prudencial, a partir de 2017.  

Desde então, destaca-se a participação do Segmento 1 (S1):  
bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos 
de câmbio e caixas econômicas com porte igual ou superior a 10% do 
PIB. Pode incluir outros, caso exerçam atividade internacional 
relevante, independentemente do porte da instituição. 

 

 

O Tipo de Consolidado Bancário b1, onde se classificam os 
“bancões”, exceto o BNDES em b4, elevou sua participação no Ativo 
Total. Houve aumento em quase quatro pontos percentuais na 
carteira de títulos e pouco mais de um ponto percentual na carteira 
de crédito. 

Instituição financeira TVM e Derivativos (c) Operações de Crédito (d1) Ativo Total (k) = (i) - (j)
TCB - Tipo de Consolidado Bancário
b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica83,99% 82,60% 83,53%
b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio1,04% 2,87% 1,74%
b3S - Cooperativa de Crédito Singulares 0,76% 2,16% 1,48%
b3C - Central e Confederação de Cooperativas de Crédito1,51% 0,03% 0,54%
b4 - Banco de Desenvolvimento 12,01% 11,65% 12,05%
n1 - Não Bancário de Crédito 0,47% 0,68% 0,55%
n2 - Não Bancário de Mercado de Capitais 0,21% 0,00% 0,11%S5 - Segmento 5 0,00% 0,00% 0,00%
TC - Tipo de Controle
1 - Público 38,54% 54,00% 46,25%
2 - Privado Nacional 41,96% 32,41% 37,16%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 19,50% 13,59% 16,59%
Fonte: Banco Central do Brasil - DEZ 2014

Instituição financeira TVM e Derivativos (c) Operações de Crédito (d1) Ativo Total (k) = (i) - (j)
I - Instituição independente - TOTAL
TCB - Tipo de Consolidado Bancário
b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica87,84% 83,79% 85,38%
b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio1,12% 2,27% 1,48%
b3S - Cooperativa de Crédito Singulares 1,18% 5,72% 3,42%
b3C - Central e Confederação de Cooperativas de Crédito 2,03% 0,06% 0,98%
b4 - Banco de Desenvolvimento 5,73% 7,26% 6,27%
n1 - Não Bancário de Crédito 1,71% 0,89% 1,55%
n2 - Não Bancário de Mercado de Capitais 0,11% 0,00% 0,09%
n4 - Instituições de Pagamento 0,28% 0,01% 0,84%
SR - Segmento Resolução nº 4.553/2017
S1 - Segmento 1 65,98% 71,75% 68,33%
S2 - Segmento 2 14,03% 11,49% 11,55%
S3 - Segmento 3 13,56% 7,98% 11,28%
S4 - Segmento 4 5,78% 5,63% 5,94%
S5 - Segmento 5 0,36% 3,15% 2,05%
TC - Tipo de Controle
1 - Público 29,61% 44,28% 37,41%
2 - Privado Nacional 53,96% 42,06% 46,45%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 16,43% 13,66% 16,13%
Fonte: Banco Central do Brasil - SET 2022
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Por origem de capital ou tipo de controle encontra-se o fato 
mais marcante da volta da Velha Matriz Neoliberal: queda das 
participações dos bancos públicos, entre 2014 e 2019, na carteira de 
títulos (de 38,5% para 29,6%), na carteira de crédito (de 54% para 
44%) e em ativos totais (de 46% para 37%). Os bancos privados 
nacionais se aproveitaram mais desse efeito deslocamento [crowding-
out], em especial, no mercado de crédito, cujas participações 
estrangeiras permaneceram semelhantes nesses oito anos. 

 

 

Quanto aos depósitos, notável foi o crescimento da captação 
dos depósitos à vista das Cooperativas de Crédito no período de 4,9% 
para 13,9%. Nos outros tipos de depósitos, os bancos comerciais 
reinam em relativos. 

Examinando por origem de capital, os bancos públicos 
perderam participações em depósitos à vista (de 42% para 33%), 
depósitos de poupança (de 60% para 59%), depósitos 
interfinanceiros (de 33% para 22%) e depósitos a prazo (de 44% 
para 23%). Novamente, os bancos privados nacionais mais se 
beneficiaram, ganhando market-share inclusive dos estrangeiros, pois 

Instituição financeira Depósitos à Vista (a1) Depósitos de Poupança (a2) Depósitos Interfinanceiros (a3) Depósitos a Prazo (a4)
TCB - Tipo de Consolidado Bancário
b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica95,06% 100,00% 90,22% 91,69%
b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio0,00% 0,00% 7,83% 2,13%
b3S - Cooperativa de Crédito Singulares 4,92% 0,00% 0,23% 5,21%
b3C - Central e Confederação de Cooperativas de Crédito0,00% 0,00% 0,07% 0,78%
b4 - Banco de Desenvolvimento 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%
n1 - Não Bancário de Crédito 0,00% 0,00% 1,64% 0,18%
n2 - Não Bancário de Mercado de Capitais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TC - Tipo de Controle
1 - Público 42,18% 60,20% 33,35% 44,14%
2 - Privado Nacional 43,58% 32,89% 52,18% 35,51%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 14,25% 6,91% 14,47% 20,35%
Fonte: Banco Central do Brasil - DEZ 2014

Instituição financeira Depósitos à Vista (a1) Depósitos de Poupança (a2) Depósitos Interfinanceiros (a3) Depósitos a Prazo (a4)
I - Instituição independente - TOTAL 13% 25% 3% 57%
TCB - Tipo de Consolidado Bancário
b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica86,08% 99,97% 84,62% 89,59%
b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio0,00% 0,00% 8,86% 1,41%
b3S - Cooperativa de Crédito Singulares 13,89% 0,03% 4,12% 7,10%
b3C - Central e Confederação de Cooperativas de Crédito 0,03% 0,00% 0,88% 0,13%
b4 - Banco de Desenvolvimento 0,00% 0,00% 0,39% 0,02%
n1 - Não Bancário de Crédito 0,00% 0,00% 1,14% 1,75%
n2 - Não Bancário de Mercado de Capitais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
n4 - Instituições de Pagamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR - Segmento Resolução nº 4.553/2017
S1 - Segmento 1 76,79% 93,65% 29,65% 70,91%
S2 - Segmento 2 3,15% 1,60% 5,52% 7,40%
S3 - Segmento 3 4,78% 4,53% 53,66% 9,05%
S4 - Segmento 4 7,37% 0,20% 11,04% 8,82%
S5 - Segmento 5 7,91% 0,01% 0,13% 3,83%
TC - Tipo de Controle
1 - Público 33,05% 58,83% 22,54% 23,20%
2 - Privado Nacional 57,25% 34,97% 63,16% 58,42%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 9,70% 6,20% 14,30% 18,37%
Fonte: Banco Central do Brasil - SET 2022
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em depósitos à vista cresceram de 44% para 57%, depósitos de 
poupança de 33% para 35%, depósitos interfinanceiros de 52% para 
63%. 

 

 

Os bancos estrangeiros não disputam tanto depósitos, pois não 
dispõem de rede de agências, e se apoiam mais em repasses 
externos. Nesses cresceram de 14% para 25% do total nesses seis 
anos. 

Nos depósitos totais, os bancos públicos perderam uma grande 
em participação (de 50% para 33%) e recorreram às operações 
compromissadas, crescendo de 36% para 51%, pois em emissões de 
títulos (LCA, LCI, LF etc.) também caíram: de 46% para 20%. Da 
mesma forma, perderam participação em repasses de fundos sociais 
de 69% para 54%. Nas captações totais, perderam participação de 
50% para 39% nos últimos seis anos! 

Os bancos privados nacionais se beneficiaram do retraimento 
dos bancos públicos, especialmente, crescendo em depósitos totais 
(de 36% para 53%) e emissões de títulos (de 35% para 64%). Em 
repasses, ganharam participação de 17% para 21%. Nas captações 
totais, cresceram de 36% para 50%, devido ao desmanche dos 
bancos públicos (de 50% para 39%) e ao baixo crescimento dos 
bancos estrangeiros (de 13,8% para 14,5%). 

Instituição financeira Depósito Total (a) Compromissadas (b) LCA/ LCI/LF/ TVMext (c) Repasses (d) Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) Patrimônio Líquido (j)Passivo Total (k) 
TCB - Tipo de Consolidado Bancário
b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica98,12% 99,79% 51,42% 85,43% 94,27% 82,30% 83,53%
b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio0,13% 0,10% 3,65% 1,60% 2,98% 3,22% 1,74%
b3S - Cooperativa de Crédito Singulares 0,00% 0,00% 0,60% 1,29% 0,00% 4,43% 1,48%
b3C - Central e Confederação de Cooperativas de Crédito0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 0,47% 0,54%
b4 - Banco de Desenvolvimento 1,61% 0,00% 43,64% 11,20% 2,34% 6,21% 12,05%
n1 - Não Bancário de Crédito 0,00% 0,10% 0,52% 0,26% 0,00% 3,00% 0,55%
n2 - Não Bancário de Mercado de Capitais 0,13% 0,00% 0,00% 0,04% 0,40% 0,38% 0,11%
TC - Tipo de Controle
1 - Público 49,56% 35,91% 45,80% 69,19% 49,89% 26,81% 46,25%
2 - Privado Nacional 36,12% 54,26% 34,56% 16,72% 36,35% 51,14% 37,16%
3 - Privado com Controle Estrangeiro 14,32% 9,83% 19,64% 14,08% 13,77% 22,05% 16,59%
Fonte: Banco Central do Brasil - DEZ 2014
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Os bancos comerciais ganharam participação de dois pontos 
percentuais em Receitas de Operações de Crédito de dezembro de 
2014 (79,7%) a setembro de 2022 (81,7%). Em contrapartida, 
perderam quinze pontos percentuais em Receitas de Títulos e Valores 
Mobiliários de 91,2% para 76,2%. Em termos do total de Receitas de 
Intermediação Financeira perderam de 84,5% para 81,8%. 

Bancos de desenvolvimento perderam em Receitas de 
Operações de Crédito de 13,6% para 8,4%. Apesar disso, devido 
principalmente ao crescimento em Receitas de Títulos e Valores 
Mobiliários de 4,1% para 17,6%, no do total de Receitas de 
Intermediação Financeira eles ainda cresceram um pouco de 9,2% 
para 9,9%. 
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Por Tipo de Controle, as Receitas de Operações de Crédito dos 
bancos públicos eram 46,7%, privados nacionais 38,8% e 
estrangeiros 14,5% no fim de 2014. Seis anos depois, as 
participações no total alteraram para, respectivamente, 36,2%, 
48,6% e 15,2%, ou seja, os prepostos nos cargos de direção foram 
cúmplices nessa missão de retraimento dos bancos públicos em favor 
de ganho dos privados. 

No total de Receitas de Intermediação Financeira eles perderam 
participação de 42,5% para 35,8% em benefício dos privados 
nacionais – de 39,8% para 45,6% - e estrangeiros – de 17,6% para 
18,6%.  

Ao fim e ao cabo dessa volta da Velha Matriz Neoliberal, em 
Lucro Líquido, os bancos públicos obtiveram, em 2014, 33,8% do 
total, privados nacionais 60,1% e estrangeiros 6,1%. Em 2022, cada 
participação foi, respectivamente, 42,8%, 42,2% e 15%.  

Os dirigentes neoliberais devem estar “felizes como pintos no 
lixo” por terem vendido patrimônio público e obtido em seus 
mandatos lucros não recorrentes. Não cumpriram a missão social-
desenvolvimentista dos estatutos dos bancos públicos. Sua razão de 
ser não é só distribuir maiores dividendos para o Tesouro Nacional!  

Origem do Lucro Bancário no Brasil 

Como mostrei através de evidências empíricas, cada banco 
gigante no complexo sistema bancário brasileiro possui seu nicho de 
mercado. Este recebe foco especial, mas todos exploram: 

1. uma grande rede de varejo para captar depósitos pagando 
menor percentual do CDI (Cert i f icado de Depósito 
Interbancário), taxa de juro referencial, em relação à maior 
taxa de juro de empréstimos; 

2. os milhões de cartões de crédito e débito com os quais ganham 
taxas de desconto nas vendas de varejo e exploram as 
concessões mensais de crédito rotativo ou parcelado; 

3. o baixo risco do crédito consignado (74% para aposentados, 
16% para funcionários públicos, 10% para empregados no 
setor privado), representando 65% do saldo do crédito pessoal; 
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4. o crédito imobiliário, permitindo relacionamento fidelizado com 
os clientes em longo prazo, inclusive para venda de outros 
produtos financeiros; 

5. o crédito para veículos com a garantia da alienação fiduciária, 

6. os seguros de vida, residencial e automóveis, Previdência 
Complementar etc.; 

7. as carteiras de títulos e valores mobiliários, em especial, o 
carregamento de títulos de dívida pública. 

Em fevereiro de 2022, a dívida mobiliária em mercado 
alcançava R$ 4,9 trilhões (55,7% do PIB), mas havia mais R$ 920 
bilhões de títulos de dívida pública usados como lastro de operações 
compromissadas do Banco Central do Brasil com os bancos. Em geral, 
a taxa de juro real ex-ante (considerando a expectativa inflacionária) 
brasileira é a maior do mundo. 

Em tópico anterior, conforme a convenção do Banco Central do 
Brasil, foi apresentado o Resultado de Intermediação Financeira 
(RBIF) pela diferença entre Receitas (RIF) e Despesas (DIF) de 
Intermediação Financeira. Entretanto, Rendas de Operações com TVM 
(RTVM), bem como Rendas de Operações com Instrumentos 
Financeiros Derivativos (RDER) e Resultado de Operações de Câmbio 
(ROC) estavam incluídos nele. 

Como são operações típicas das Tesourarias dos bancos, isto é, 
aplicações de recursos próprios, vale as distinguir e comparar com 
um RBIF apenas referente à diferença entre a soma de Rendas de 
Operações de Crédito (ROC), Rendas de Operações de Arrendamento 
Mercantil (RAR), Rendas de Aplicações Compulsórias (RAC), e a soma 
de Despesas de Captação (DCAPT), Despesas de Obrigações por 
Empréstimos e Repasses (DREP), Despesas de Operações de 
Arrendamento Mercantil (DAR), Resultado de Provisão para Créditos 
de Difícil Liquidação (PCLD). 

Essa Receita Bruta de Intermediação Financeira strictu sensu do 
big six bancos brasileiros seria descontado de 24% da RTVM, 9% de 
RDER, 3% da RAC, ou seja, de 36 pontos percentuais na RIF. Quando 
se subtrai R$ 70,8 bilhões da RIF, esta cai para R$ 125,9 bilhões.  
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Surpreendentemente, ao subtrair o total de Despesas de 
Intermediação Financeira (R$ 141,8 bilhões), resulta em déficit de R$ 
16 bilhões por conta de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação 
(R$ 22,3 bilhões), ou seja, caso se confirmasse essa perda total, as 
operações de crédito seriam deficitárias para os seis maiores bancos 
do Brasil! 

Aqui é importante destacar as receitas de Tesouraria (R$ 70,8 
bilhões) desses bancos terem sido, no 3º. trimestre de 2021, mais de 
o dobro da soma de suas Rendas de Prestação de Serviços (RPS: R$ 
24,1 bilhões) e Rendas de Tarifas Bancárias (RTB: R$ 10, 7 bilhões).  

As RIF strictu sensu somariam R$ 125,8 bilhões, mas caso 
revertesse todas as provisões (PCLD) se somariam R$ 22,3 bilhões, e 
assim totalizariam R$ 148,1 bilhões. Descontadas as DIF, o RBIF 
strictu sensu, isto é, sem Tesouraria, seria R$ 28,5 bilhões – acima 
da RPS, das RTB, mas bem abaixo das receitas de Tesouraria (R$ 
70,8 bilhões). 

Esta é a confirmação da suspeita da maior fonte de lucro dos 
big six bancos, no Brasil, estar no carregamento de títulos de dívida 
pública por Tesourarias. A DPMFi em dezembro de 2021 atingiu R$ 
5,4 trilhões.  

Em 2021, as Instituições Financeiras mantiveram como o 
principal grupo de detentores da DPMFi, encerrando o ano com 
participação de 29,5%, contra 29,6% em 2020. Em seguida, o grupo 
Fundos, com participação de 24,0%, número inferior ao do ano 
anterior (26,0%). O terceiro maior grupo, Previdência, também 
apresentou redução na participação, de 22,6% em 2020 para 21,7% 
em 2021. 



 90

 

A Tabela 32, publicada pelo Banco Central do Brasil e 
reelaborada por mim, dá a perceber a escala do sistema financeiro 
nacional dizer respeito ao crédito ampliado ao setor não financeiro. 
Confira abaixo ele ter saltado de 138,5% do PIB em 2019 para 160% 
do PIB no fim de 2020, mas no segundo ano da pandemia ter caído 
para 157% do PIB em dezembro de 2021. 

Repare os empréstimos e financiamento do sistema financeiro 
nacional (34%) em conjunto com outras sociedades financeiras e 
fundos governamentais representarem 36% do total, os títulos de 
dívida 43% do total (sendo títulos de dívida pública 35%), dívida 
externa 21%, entre os quais 4% de títulos emitido no mercado 
doméstico e adquiridos por investidores não residentes. Essa dívida 
externa representava 32,5% do PIB em dezembro de 2021. 

Portanto, o carregamento de tal dívida pública interna é um 
desafio crucial para o sistema financeiro nacional. Em compensação, 
dá-lhe grande lucro. 
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Quanto de funding é captado no mercado doméstico brasileiro? 
A Tabela 35 responde essa questão: 110% do PIB em dezembro de 
2021. Ela apresenta os pesos dos distintos Haveres Financeiros, do 
M1 ao M4, de acordo com o grau de liquidez de cada qual, Monetários 
(M1) ou Não-Monetários (os demais). 

 

Vale salientar, ao contrário do sugerido pelos coautores do livro, 
os grandes bancos brasileiros não fazem “operações bursáteis”, mas 
sim operações de Tesouraria. A tabela abaixo, informada pela 
Associação Brasileira de Mercado Aberto (ANBIMA), mostra a 
distribuição por subscritores de ações, com um papel extremamente 
diminuto para as instituições financeiras, exceto os investidores 
institucionais, entre os quais Fundos de Investimentos e Seguradoras. 
Nesse caso, os bancos fazem Administração de Recursos de Terceiros, 
cobrando taxas nos fundos de ações. 

 

 Subscritores de ações

Tipo de subscritor 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pessoas físicas 2,4% 4,1% 5,6% 6,8% 7,3% 6,7%

Fundos de Investimento 22,8% 26,2% 29,6% 42,3% 43,0% 48,4%
Investidores estrangeiros 51,8% 56,3% 63,3% 44,6% 34,1% 35,5%

Demais investidores institucionais 4,6% 11,9% 1,5% 6,3% 14,8% 8,4%
Intermediários e demais participantes ligados à oferta 18,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,9% 1,0%

ANBIMA » Mercado de Capitais |  Relatórios

Distribuição das ofertas por detentor - volume (R$) 
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Também a gestão de ativos das grandes fortunas em Private 
Banking e soluções para corporações são fatores explicativos do 
desempenho muito lucrativo do sistema bancário brasileiro. Soma-se 
à administração de fundos (veja distintas participações abaixo) e à 
atuação internacional. 

 

Outra informação interessante diz respeito ao perfil de captação 
bancária por tipo de investidor. A Pessoa Física prepondera no 
sistema financeiro nacional. 

 

Quanto às Receitas de Prestação de Serviços (RPS), o caso do 
Itaú, em 2021, ilustrava bem sua importância (R$ 39,87 bilhões) e de 
quais atividades eram oriundas: cartões de crédito (32%), serviços 
de conta corrente (19%), administração de recursos de terceiros 
(14%), operações de crédito (4%) e garantias prestadas (3%), 
serviços de recebimento (5%), outros (15%), América Latina exceto 
Brasil (8%). Comparando, seu Resultado de Seguros equivalia a 19% 
do valor total da RPS. 

Ranking  de Administração de Fundos de Investimento
Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA
Instituções Administradoras - R$ milhões Mar/22

Ordem Administrador Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência Total

1 BB DTVM S.A 1.011.120,1 25.953,8 43.869,3 1.047,6 310.100,6 1.468.495,3
2 ITAU UNIBANCO SA 373.233,7 43.506,1 116.562,4 3.227,0 172.141,3 722.823,9
3 CAIXA 392.684,5 35.929,9 37.493,1 111,7 115.306,7 586.784,7
4 INTRAG 81.598,1 55.398,7 346.316,5 64.303,8 569.347,0
5 BEM 117.547,1 62.376,8 244.872,3 36,0 43.788,7 495.184,0
6 BRADESCO 224.156,4 6.254,4 37.683,9 611,3 200.952,2 472.453,7
7 BTG PACTUAL 55.092,0 160.566,4 139.787,1 685,7 6.649,7 471.899,4
8 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 187.330,7 12.875,6 114.075,3 766,9 63.477,2 395.024,1

SUBTOTAL 1.431.642,5 376.907,9 1.036.790,6 5.438,6 666.619,5 3.713.516,7
52% 65% 66% 66% 62% 52%

Total 2.733.030,8              582.256,8                  1.563.159,1             8.190,3                     1.073.994,1             7.136.324,9                 

ANBIMA » Fundos de Investimento | Rankings

Perfil de captação por tipo de investidor
Data  PF  PJ  Institucionais  Setor Público  Não Residentes  IFs TOTAL

jun/16 40% 22% 12% 14% 11% 2% 100%
dez/ 16 39% 23% 11% 14% 10% 2% 100%
jun/17 39% 24% 11% 14% 10% 2% 100%
dez/ 17 39% 24% 10% 14% 10% 2% 100%
jun/18 39% 23% 10% 14% 12% 2% 100%
dez/ 18 40% 24% 9% 14% 12% 2% 100%
jun/19 39% 24% 9% 13% 13% 2% 100%
dez/ 19 38% 26% 9% 12% 13% 2% 100%
jun/20 37% 29% 7% 11% 14% 2% 100%
dez/ 20 38% 30% 6% 12% 12% 2% 100%
jun/21 39% 30% 6% 12% 12% 2% 100%
Fontes: Banco Central do Brasil - REF out 2021, [B]3, CRT4
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No fim do 1º. trimestre de 2022, cartões de crédito e débito 
elevaram sua participação na Receitas de Prestação de Serviços do 
Itaú para 35%, sendo 27% na emissão e 8% na adquirência. Isto 
sem considerar nesse item a receita com operações de crédito 
rotativo e parcelado. Se este é o caso do maior banco privado 
nacional, é necessário a compreensão dessa fonte de rentabilidade 
bancária no Brasil. 

Para entender essa origem de lucro bancário, onde os bancos 
atuantes no mercado brasileiro se tornaram “sócios” nos resultados 
das vendas de varejo, apresento em seguida subtópicos com este 
foco. Afinal, os lojistas repassam o custo de vendas a prazo para os 
preços de todas as mercadorias, vendidas à vista ou a prazo, 
elevando o custo de vida no país... 

Antecipação de Recebíveis 

Quando as empresas precisam esticar o prazo de pagamento e 
encurtar o de recebimento, uma alternativa é a antecipação de 
recebíveis dos clientes, como duplicatas, cheques ou vendas de 
cartão de crédito.  

A denominação de bancos comerciais teve origem nessas 
operações de desconto, isto é, cobrança de uma comissão para 
adiantamento do dinheiro ao comerciante de suas vendas a serem 
recebidas a prazo. O redesconto, feito pela Autoridade Monetária, era 
o empréstimo de liquidez feito por ela aos bancos, garantido pelos 
títulos comerciais recebidos nos compromissos de pagamentos. 

As parcerias entre grandes varejistas com bancos para adiantar 
esses recursos aos fornecedores se multiplicam. Porém, quem tem 
menor poder de barganha – o pequeno empresário – necessita 
negociar as condições e taxas de desconto para conseguir obter 
alguma vantagem, além de socorrer de imediato o caixa.  

Até mesmo quando parece não haver alternativa melhor de 
crédito, convém comparar taxas. Necessita pensar, estrategicamente, 
na utilização do recurso dentro do fluxo de caixa.  
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Ele deve avaliar se necessita mesmo da antecipação de 
recebíveis. Isso porque implica receber um valor menor à vista em 
vez do faturado nominalmente nas vendas a prazo. 

A antecipação de recebíveis tem sido uma alternativa 
principalmente para o pequeno lojista. Ele enfrenta mais restrição na 
hora de tomar crédito.  

Mas deve comparar com outras soluções para socorrer o caixa. 
Fazer uma promoção (“liquidação” significa obter liquidez), no ponto 
de venda, ou reduzir o índice de inadimplência com melhor avaliação 
do risco dos clientes, ambas são alternativas disponíveis de imediato. 
Sem elas, a antecipação vale a pena para socorrer o caixa só 
emergencialmente.  

A opção de realizar essa operação no banco parceiro do cliente, 
no caso de grandes varejistas, deve ser planejada. De um lado, o 
banco obtém a garantia de o grande varejista pagar a operação, caso 
ocorra inadimplência do parceiro comercial, reduzindo assim as 
exigências burocráticas feitas ao pequeno empresário.  

Esse é o lado bom de manter um relacionamento com uma 
grande empresa. Pode ser uma opção rápida para ter capital de giro.  

Porém, o pequeno empresário necessita verificar se a 
antecipação proporciona alguma vantagem competit iva. 
Alternativamente, ele pode antecipar uma duplicata de grande valor 
e, ganhando fôlego no caixa para bancar a operação, oferecer um 
prazo de 30 dias para clientes pagarem.  

É uma forma de ganhar mercado em conjuntura de crise. Pode 
também conseguir um desconto de 10% com o fornecedor, pagando 
uma compra à vista.   

Não se deve, perpetuamente, antecipar valores para pagar 
despesas fixas, como salário de funcionários, sem resolver o 
problema entradas no fluxo de caixa futuro. Esta postergação apenas 
transfere maior problema para seu futuro. 

De forma geral, a antecipação de recebíveis com bandeiras de 
cartões de crédito e bancos oferecendo o serviço pela internet – e em 
linhas pré-aprovadas – é adequada para o pequeno empresário por 
ser simplificada. Como é feito de forma quase automática, deve ser 
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observada a taxa de desconto. Uma variação de 3% para 5% faz 
muita diferença para quem tem uma margem de lucro pequena.  

A Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, em conjunto 
com outras entidades, conseguiu reduzir uma das dificuldades em 
torno da antecipação de recebíveis do cartão de crédito. Os lojistas 
eram obrigados a descontar o recebível do cartão de crédito no banco 
no qual tinham relacionamento. Não havia negociação e o lojista 
tinha de aceitar a taxa imposta pela instituição financeira.  

Com a renegociação, eles passaram a poder antecipar em 
qualquer banco, escolhendo aquele com a menor taxa de desconto. 
Aumentou a competição entre eles sem a contrapartida de abrir conta 
corrente e/ou investir certo volume de negócio financeiro no banco.  

Os bancos com taxas mais convidativas buscam capturar o 
lojista como cliente regular. Mas este deve recusar as negociações 
casadas, nas quais um eventual desconto está associado à 
contratação de outro serviço. 

Uma estratégia sugerida é reunir um pacote de recebíveis e 
negociar a antecipação no banco onde a loja tem conta corrente só 
depois de fazer uma pesquisa das taxas oferecidas pelas instituições 
concorrentes. Fica a critério de cada banco oferecer uma taxa menor. 
Caso seja recebível de cartão, ele é o mais garantido e, portanto, tem 
liquidez total.  

A taxa de desconto para as pequenas empresas depende das 
garantias, do valor e do prazo do recebível a ser antecipado. No 
Banco do Brasil, por exemplo, a antecipação de cheques, duplicatas e 
de vendas com cartão de crédito exigem garantias pessoais e reais de 
pequenos empresários. A taxa para desconto de cheques começa em 
1,75% ao mês, para um prazo de 30 dias, e a de títulos, a partir de 
2,38% ao mês, no mesmo prazo.  

Para as vendas com cartões de crédito Visa e MasterCard, 
transacionadas pela credenciadora Cielo, as taxas partem de 1,86% 
ao mês para um prazo 30 dias. É possível antecipar valores 
agendados para até 365 dias, mas o custo aumenta.  

A Caixa Econômica Federal antecipa recebíveis pelo Giro Caixa 
Instantâneo Múltiplo. Este produto tem uma metodologia diferenciada 
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e calcula automaticamente o volume de vendas nos cartões de 
crédito a receber, os cheques pré-datados e duplicatas entregues 
para caução no banco. 

O recurso é disponibilizado na conta corrente da empresa e a 
cobrança de juros é feita de acordo com o valor e o período utilizado. 
É a mesma metodologia de cobrança do cheque especial, porém com 
taxa de juros reduzida de 2,09% ao mês mais a Taxa Referencial 
(TR).  

O estoque de crédito liberado pelos bancos apenas em 
antecipação de recebíveis encolhe quando há recessão na economia. 
Esta atinge as vendas e o faturamento de empresas de diversos 
setores e provoca maior rigidez em exigência por parte dos bancos 
por causa do maior risco de inadimplência causada pelo desemprego.  

As taxas médias de juros cobradas pelos bancos nas linhas de 
antecipação de recebíveis também apresentaram elevação na atual 
recessão. No desconto de duplicatas, o custo atinge, em média, 
36,1% ao ano ou 2,60% ao mês. No desconto de cheques, a taxa 
média é maior, de 43,1% ao ano ou 3,03% ao mês, próximo do 
cobrado para antecipar as vendas do cartão: 43,2% ao ano ou 3,04% 
ao mês.  

Quando as negociações entre pequenos empresários e bancos 
ficam difíceis, há possibilidade recorrer às grandes varejistas. Em 
parceria com os bancos com os quais têm relacionamento, elas 
antecipam as próprias duplicatas emitidas para os seus fornecedores, 
independente de serem grandes ou pequenos empresários. Com isso, 
essas grandes redes também ganham uma parte da taxa de 
desconto.  

Há comercialização de um sistema capaz de consolidar 
informações de recebíveis de grandes varejistas para fornecedores. A 
plataforma mostra para os fornecedores de uma grande rede, por 
exemplo, o valor a receber em 30, 60 e 90 dias.  

Esse fornecedor, inclusive uma pequena empresa, pode fazer 
uma simulação dentro desse sistema para verificar a taxa de 
desconto. Isto caso queira antecipar o pagamento com o banco 
parceiro de seu cliente, no caso a grande empresa. 
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Empresas como Carrefour, Wal-Mart e Pão de Açúcar adotam 
esse tipo de sistema porque têm uma quantidade grande de 
pagamentos e de fornecedores. Pode ser interessante porque o banco 
exige menos garantias das empresas de pequeno porte a receber.  

O fato de o recebível ser de uma grande empresa, também 
intermediária da negociação, diminui o risco para o banco. Apesar 
disso, é preciso sempre comparar as taxas de desconto para saber se 
essa facilidade compensa.  

O fornecedor pode ou conseguir uma taxa menor pela 
minimização do risco ou uma agilidade no processo. Tende a ser 
menos burocrático. Para a grande varejista, a vantagem é reduzir o 
valor a pagar para o fornecedor. 

É interessante para a grande empresa aumentar os prazos de 
pagamento. Mas o fornecedor pode não suportar um prazo maior 
para receber e, assim, necessita antecipar o valor. Ele perde 
rentabilidade, mas não deixa de vender. 

Relação entre os Comerciantes e as Administradoras de Cartão 

As taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito 
aos lojistas variam de 1,5% a 5%. Alguns segmentos sem poder de 
barganha perdem mais, se comparados a outros, nas operações com 
cartões de crédito e débito. 

Os maiores perdedores são os supermercados e as drogarias 
com margens líquidas menores de 2% a 3%. Os varejos de vestuário, 
calçados e eletroeletrônicos já perdem menos porque trabalham com 
margens líquidas maiores de 6% a 10%. 

A utilização de cartões de crédito gera um custo adicional em 
relação ao pagamento em dinheiro (ou com cheque em extinção), 
mas propicia para o lojista, em curto prazo, a ampliação de sua 
participação em seu mercado, maiores tíquetes (20% a 30% 
superiores), maior segurança e eventuais reduções em custos com 
processos de crédito, cobrança e despesa de marketing para aumento 
de vendas. 

O próprio consumidor acha comprar com cartão mais prático e 
mais seguro em vez de carregar papel-moeda no bolso e se arriscar a 
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ser assaltado em Terrae Brasilis. Daí, ele também aceita pagar 
anuidades para as administradoras, para ter esses cartões, muitas 
vezes não solicitados, mas oferecidos voluntariamente por elas.  

Sem educação financeira, ele não tem apenas um cartão de 
crédito ou débito na carteira. Alguns chegam a ter um cartão para 
cada “data de aniversário”, tentando ampliar os prazos de pagamento 
de cada fatura. Em viés heurístico de auto validação, acham 
conseguir monitorar essas dívidas acumuladas no orçamento pessoal! 

Os lojistas podem sofrer com as taxas, mas se consolam com a 
memória de elas terem sido até maiores. Levantamento da 

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 
(ABECS) mostrou: a taxa média cobrada dos estabelecimentos nas 
operações de cartões de crédito e débito no primeiro trimestre de 
2014 era de 2,72%. Em 2008 e 2009, segundo a ABECS, este 
percentual estava próximo de 3%, ops, “grande diferença” (sic)! 

A taxa de desconto (MDR), cobrada dos lojistas a cada 
transação feita, recuou 31% no uso do cartão de crédito entre 2010 e 
2020, ao passar de 2,94% para 2,02%. No caso do débito, essa 
queda foi de 36%, de 1,61% para 1,03%. 

O crescimento da entrada de novos participantes do segmento, 
tanto em relação a adquirentes, quanto em relação a novas 
bandeiras, representou aumento no número de associados a ABECS. 
Praticamente dobrou em quase uma década, ao passar de 46 em 
2012, para 92 registrados em março de 2021. 

Na comparação entre 2010 e 2020, o valor transacionado da 
indústria de cartões (crédito, débito e pré-pago) cresceu 301%, ao 
passar de R$ 498 bilhões para R$ 2 trilhões. No Produto Interno 
Bruto (PIB), o segmento representava 31,3% ao fim de 2020, contra 
14% em 2010. Portanto, cartões representam quase um terço do 
fluxo de renda da economia brasileira.  

Em uma década, a participação da indústria de cartões no 
consumo das famílias passou de 23% para 49% e deve chegar a 60% 
em 2022. A quantidade de transações também subiu 285% neste 
intervalo de comparação de 6 bilhões para 23,3 bilhões. A quantidade 
de maquininhas (POS) subiu de 3 milhões para 11 milhões.  
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Na realidade, dado o menor poder de barganha, os lojistas não 
negociam muito bem as taxas com as administradoras. Conseguem 
uma taxa de 2,56% por negociar com Santander, Banco do Brasil e 
Bradesco e comemoram! A venda com cartão chega a representar 
cerca 80% do faturamento de lojas. 

Quem não tem o mesmo sucesso na negociação das taxas, 
reclama: “considerando o aluguel das maquininhas, a taxa fica em 
torno de 5% a 6% sobre a venda. Não existe flexibilidade de 
negociação”. 

A relação entre os comerciantes e as administradoras de cartão 
vai além das operações de vendas. É muito comum, em momento de 
consumo mais restrito, o lojista pedir para as empresas anteciparem 
o pagamento, geralmente, previsto para ser feito após 30 dias após 
as vendas. Esta antecipação tem um custo entre 2,5% e 3%, de 
acordo com comerciantes. 

Os lojistas entendem ser menos oneroso antecipar os recebíveis 
em vez de pedir empréstimos às instituições financeiras. 

Em geral, os lojistas acham não ser possível fugir da venda com 
cartão débito ou crédito no país. O pagamento com cartão 
representa, em média, 54% do faturamento das lojas, chegando, em 
alguns casos, a 85%. 

Considerando esses fatos, a racionalidade comercial é repassar 
o custo do cartão no preço, seja à vista, seja a prazo. Além da 
praticidade do cartão em segurança pessoal, ele oferece 
parcelamento e dá mais prazo para o consumidor sem papel-moeda, 
inclusive por causa de desemprego, aumentando vendas em curto 
prazo. 

Por isso, os lojistas pesquisarem as taxas entre as competidoras 
em cartel não importa muito. As principais bandeiras de cartão de 
crédito atuantes no Brasil são: Visa, MasterCard, Hiper, Elo e Amex.  

Para uma determinada loja aceitar cartão, é necessário obter as 
maquininhas nas empresas credenciadoras, como Cielo, Rede, 
Elavon, Global Paymeent, First Data, e Santander – este é tanto 
emissor quanto credenciador. Essas empresas são as responsáveis 
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pela comunicação da transação entre as credenciadoras e os bancos 
emissores do cartão, segundo a ABECS. 

Este mercado ainda não se tornou mais competitivo, embora 
novas empresas entrassem na disputa do país. É o caso da First Data, 
líder global em processamento de pagamentos e comércio eletrônico. 

O fim da exclusividade para o uso das máquinas de cartão foi 
um grande avanço para pressionar as administradoras a reduzir as 
taxas nas operações de cartão. 

O lojista menor paga uma taxa mais elevada porque, para a 
administradora, o custo deste estabelecimento é relativamente maior, 
dada a menor escala de vendas. O oposto ocorre, por exemplo, para 
uma rede de dez lojas. 

Com maior concorrência, a tendência seria a de melhorar o 
poder de negociação dos pequenos comerciantes com as 
administradoras. O micro lojista não pode pensar em renunciar à 
operação com cartão sem mudança das regras institucionais e/ou das 
leis. 

Modelo Brasileiro de Cartões de Crédito 

A adquirência é responsável por intermediar os pagamentos 
realizados com cartões de crédito e de débito. Também chamadas de 
credenciadoras, as adquirentes fazem toda a comunicação entre o 
comércio, as bandeiras de cartões e os bancos emissores. São as 
fornecedoras das chamadas maquininhas (POS). 

Para entender o processo o papel da adquirente em uma 
transação de pagamento, entenda a função de cada parte envolvida 
na transação financeira realizada em uma máquina de cartão. 

Os bancos fazem a emissão dos cartões. No pagamento, eles 
são responsáveis por autorizar ou negar a transação. 

Visa, Mastercard, American Express etc. são as bandeiras 
reguladoras do mercado de cartões. Ganham royalties sob o 
argumento de suas marcas darem mais segurança às transações 
financeiras. Na validação e aprovação das compras, elas fazem a 
ponte entre a adquirente e o banco emissor. 
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Já as adquirentes são responsáveis por capturar o pagamento 
realizado na maquininha de cartão, transmiti-lo para as bandeiras, 
processar e liquidar cada transação. No caso de um e-commerce, elas 
podem funcionar por meio de um gateway de pagamento ou pelo 
intermédio de uma subadquirente.  

Seja para estabelecimentos comerciais, seja para profissionais 
autônomos, as maquininhas operam com vendas à vista, à crédito ou 
parceladas. Aceitam o recebimento de pagamentos por aproximação, 
via QR Code, em transações de crédito e débito, por meio de cartões 
ou dispositivos como celulares e relógios habilitados com a tecnologia 
NFC (Near Field Communication). 

Quando o consumidor resiste em tirar papel-moeda da carteira 
no bolso, os lojistas não prestam atenção nos interesses do cliente, 
mas sim em repassar seus custos de vender a prazo. O equilíbrio do 
orçamento de ambos seria uma questão de sobrevivência com maior 
bem-estar pessoal, em longo prazo, quando muitos clientes ficam 
com dívida no crédito rotativo impagável – e dependente de 
refinanciamento. 

Por isso, o custo de venda com uso do cartão de crédito ou de 
débito deveria ser objeto de um amplo debate público. 
Paradoxalmente, quanto menor o faturamento da loja, maior é a taxa 
negociada com as administradoras de cartões – e repassada nos 
preços não diferenciados. 

A assessoria econômica da FECOMERCIO-SP fez uma simulação 
para identificar o impacto do custo da operação com cartão sobre a 
margem líquida de uma loja. Chegou à conclusão deste custo 
representar 30% para o comerciante.  

Ao faturar cerca de R$ 200 mil anuais, pagaria uma taxa de 5% 
para a administrador, além do aluguel da maquininha conhecida como 
POS: “ponto de venda” ou “ponto de serviço”. A cada margem líquida 
da loja de R$ 100, cerca de R$ 30 ficaria com as administradoras de 
cartões, ou seja, só restaria R$ 70 para o lojista. 

No caso de uma empresa capaz de faturar R$ 1,5 milhão por 
ano, ao pagar uma taxa de 5%, o custo da operação representaria 
26% da margem líquida. Na simulação, foi considerada uma margem 
líquida de 20% na venda de cada mercadoria para a loja. 



 102

Quando o movimento comercial da economia brasileira fica 
estagnado, como atualmente, a maior taxa paga às administradoras 
contribui para diminuir a rentabilidade líquida do estabelecimento. Ela 
é sempre proporcional à escala de vendas. 

Por esse abuso na intermediação comercial, não é raro o lojista 
oferecer para o consumidor descontos em pagamento em dinheiro. 
Antes de 2017, essa prática, em função da memória inflacionária, 
ainda era ainda proibida segundo o Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor com uma Resolução 34/1989, ano de regime de alta 
inflação.  

Achava-se ser bom para o consumidor o preço à vista, ou seja, 
pago em dinheiro, e o pago com cartão de crédito ou débito serem o 
mesmo. No Brasil, não se aceitava a lógica das Finanças Racionais, 
onde “tempo é dinheiro”, isto é, o dinheiro recebido à vista rende 
taxa de juro, um custo de oportunidade para a venda a prazo. 

Muitos comerciantes reconheciam isso prejudicar seu fluxo de 
caixa descontado. Lúcidos, desobedeciam a Resolução 34/1989 e 
ofereciam sim o desconto correto para obter o dinheiro logo e não 
arcar com o custo de oportunidade. Evitava, assim, ter de entregar 
parte da já reduzida margem líquida para as administradoras de 
cartões.  

Se antes a diferenciação de preços era considerada uma prática 
abusiva, a partir de setembro de 2017, ela passou a ser permitida 
graças à MP 764. Pela nova lei, os comerciantes podem cobrar preços 
diferentes para um mesmo produto, dependendo da forma de 
pagamento: em espécie, cheque ou com cartões de débito ou crédito. 

A medida, no entanto, dividiu os interessados. Enquanto o 
comércio e as instituições como a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) apoiaram, entidades de defesa do 
consumidor, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(IDEC), PROTESTE e a Associação Brasileira de Procons (PROCONS 
Brasil), a consideraram um retrocesso. Insistem no equívoco, 
baseados no argumento de os comerciantes anunciarem produtos 
mais caros para darem o desconto. 

Antes, quando se falava em negociar a taxa com as 
administradoras, na realidade, não havia poder de barganha. O Banco 
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Central, depois de discussão com o CADE, passou a atuar neste 
mercado por meio de regulamentações, mas sem interferir em taxas. 

Em pior situação fica o consumidor, tendo de pagar o mesmo 
preço à vista ou a prazo. Nesse caso, seria irracional caso não 
pagasse com cartão de crédito a prazo. 

Os números da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços) comprovavam a falta de alternativa 
senão por essa modalidade de pagamento, amplamente disseminada 
no Brasil por conta do ultimato: “pagar – sem diferenciação de preços 
– ou largar”. 

Dados sobre Instrumentos de Pagamentos no Varejo 

Estima-se os cartões de crédito, débito e pré-pagos responder 
por até 60% dos pagamentos de despesas de consumo das famílias 
em todo o Brasil. Para comparar, este percentual era de 17% no 
primeiro trimestre de 2008. 

 O dinheiro de plástico se consolida como um dos mais 
importantes meios de pagamentos entre os consumidores brasileiros. 
Deixa o dinheiro em espécie cada vez mais para trás.  

Em 2021, o segundo ano da pandemia, as compras realizadas 
por meio do sistema de cartões cresceram 33,1%, movimentando R$ 
2,6 trilhões. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela 
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 
(ABECS), entidade representante do setor de meios eletrônicos de 
pagamento. 

Eles indicam até mesmo com a retomada da economia 
presencial o pagamento com cartão seguiu de forma consistente, 
mantendo o forte ritmo de crescimento, estimulado pela digitalização 
das transações. Para 2022, a projeção da ABECS é os cartões 
ultrapassarem a cifra dos R$ 3 trilhões em movimento. 

Entre as três modalidades de cartão, o de crédito foi o meio que 
movimentou os maiores valores no ano passado, registrando R$ 1,6 
trilhão, um salto de 36,6%. Em seguida, o cartão de débito 
movimentou R$ 916,3 bilhões, correspondendo a aumento de 20,2%, 



 104

e, por último, o cartão pré-pago com R$ 117,1 bilhões, alta de 
158,5%.  

Em quantidade de transações, foram ao todo 31,1 bilhões de 
pagamentos com cartões, o equivalente a quase 85 milhões por dia, 
33,4% a mais face ao ano anterior, o primeiro da pandemia com 
maior distanciamento social. 

No exterior, os gastos dos brasileiros permaneceram mais 
estáveis em relação a 2020, somando US$ 3,44 bilhões (R$ 18,6 
bilhões), redução de 0,7%, refletindo ainda a lentidão da retomada 
das viagens internacionais. Apesar disso, mostraram uma curva 
ascendente de crescimento ao longo do ano, movimentando US$ 1,19 
bilhão (R$ 6,44 bilhões) no 4º trimestre – volume próximo ao 
registrado antes da pandemia. Já as compras realizadas por 
estrangeiros no Brasil subiram 13,9%, registrando US$ 2,46 bilhões 
(R$ 13,3 bilhões). 

Com o surgimento do PIX, no fim de 2020, o ano de 2021 foi de 
transição para o mercado de pagamentos. O avanço do PIX nos 

pagamentos no mundo físico deve continuar, pois a tecnologia já vem 
sendo adotada rapidamente nas lojas.  

Há até um movimento entre os menores varejos de permitir, 
em muitos casos, uma venda eletrônica sem a necessidade do uso de 
terminais POS, as chamadas maquininhas. A ausência de taxas para 
transferência entre “chaves PIX” gera um real benefício para o 
vendedor, especialmente o informal, ao receber em sua conta 
corrente de pessoa física o valor da transação.  

A dúvida é se o pagamento a vista com PIX deve se manter 
apenas entre as compras de menor valor. As de maior valor devem 
continuar usando o crédito pela indisponibilidade de muito dinheiro 
em conta corrente. Quando a funcionalidade do PIX Parcelado estiver 
funcionando, isso poderá mudar, embora sua implementação seja 
bem mais complexa. 

Dados do Banco Central, indicam o volume de transações feitas 
com cartões de débito ter crescido 42,5% entre o início de 2019 e o 
final de 2021, atingindo a marca de 2.472.360. O número de 
operações utilizando a modalidade cartões de crédito cresceu 58,8% 
no mesmo período, atingindo 3.338.644. Enquanto isso, o PIX saiu de 
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zero após a implantação no fim de 2020 para 2.899.214, 
demonstrando sua força. 

 

Os cartões de crédito representam apenas 14,5% do saldo total 
de crédito para Pessoa Física, considerando os realizados recursos 
livres e os direcionados. Essa baixa participação no estoque 
acumulado acontece por ser um crédito emergencial caríssimo nos 
casos do rotativo e do parcelado (confira na Tabela 15-A de ICC com 
taxas de juros abaixo). À vista, seu uso é de graça. 

Mas se em lugar do exame desses estoques de crédito, 
verificarmos as concessões mensais por modalidade para Pessoas 
Físicas, o quadro é outro. Via cartões de crédito de crédito são 
concedidos 2/3 do total, sendo à vista 54,3%, rotativo 9,7%, 
parcelado 2,8%. 
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Indiferenciação de Preços 

Quando um comerciante realiza uma venda em cartão de 
crédito ou débito, ele deve pagar uma taxa à administradora do 
cartão, além de possíveis taxas de manutenção da máquina. Em 
geral, esses custos são repassados aos consumidores no preço do 
produto.  

Por isso, quando um pagamento for feito com dinheiro, o 
estabelecimento comercial deveria receber o valor líquido, sem 
considerar esses descontos de sua receita potencial, repassados ao 
preço. De acordo com a teoria racional das Finanças, o consumidor 
com desejo de pagar em espécie, cheque ou PIX poderia receber um 

Tabela 15-A – Crédito do sistema financeiro 
– Recursos livres
ICC (Índice do Custo do Crédito) Cartões de Crédito - Pessoa Física
01/12/06 % a.a.
Período Cartão de crédito Total

Rotativo1/ Parcelado2/À Vista3/ Total

Dezembro
2016 497,7  134,4   - 55,5  50,4  
2017 334,8  148,8   - 38,8  45,8  
2018 285,4  151,9  - 33,9  42,9  
2019 318,5  159,7   - 35,8  40,5  
2020 327,8  149,6   - 29,9  33,5  
2021 349,6  159,4  - 32,4  35,0  
Fonte: BCB - NI Estatísticas Monetárias e de Crédito (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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desconto referente à taxa embutida no preço, na medida que o valor 
irá integralmente para o caixa do comerciante. 

Em suposta defesa do consumidor, o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (IDEC) critica a diferenciação de preços, 
alegando má-fé do lojista. De maneira pressuposta, ele aumentaria 
os preços antes de oferecer o desconto. Assim, ao pagar à vista mais 
barato, a consumidora não terá um abatimento real. 

Ora, é só uma campanha publicitária para formar a opinião 
pública em favor do “Preço Pix” para fomentar a competição, exigindo 
os vendedores colocar o preço à vista e o preço a prazo em etiquetas 
e/ou placas bem visíveis pelos consumidores. Aliás, seria como já 
ocorre no e-commerce, na internet, quando é possível comparar 
preços facilmente à base de cliques. 

Uma economista do IDEC critica a diferenciação entre preços, 
mas a entidade não providencia tais medidas. “Ao elevar o preço do 
produto para quem paga com cartão, o lojista repassa ao cliente, de 
forma indevida, custos obrigatórios de serem arcados por ele, como 
os relacionados à manutenção das máquinas e ao prazo imposto pela 
administradora para liberar os recursos”. 

Ela inclusive critica “uma série de brechas no texto [da lei de 
diferenciação de preços] por poderem dar margem para os 
consumidores acabarem sendo prejudicados. Boa parte surge porque 
as normas são pouco específicas”. 

Diz: “o texto [da lei] é abrangente e destaca a possibilidade de 
diferenciação em função do prazo ou do instrumento de pagamento 
utilizado”. Daí reclama “qualquer outro meio de pagamento, como 
débito, cheque ou outros meios de pagamentos móveis a surgirem 
poderão ser objeto de diferenciação de preço”.  

É isto mesmo! O pagamento com Pix, surgido no fim de 2020, 
deveria ser mais barato em lugar do realizado com cartões de 
crédito! 

A economista, obstinadamente, critica a suposta falta de 
“especificidades em relação ao desconto mínimo e máximo possível 
de ser oferecido, dando margem para comerciantes mal-
intencionados inflem o preço em um grande percentual. Assim, eles 
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cederiam um pseudo desconto de modo a acabar prejudicando quem 
opta por outras formas de pagamento sem ser dinheiro em espécie”. 

Ora, tabelas de preços à vista e a prazo fomentariam a 
concorrência! 

Em geral, o consumidor brasileiro é frequentemente estimulado 
a parcelar suas compras no cartão de crédito com frases como “10 
vezes sem juros”, além de programas de pontos e benefícios. Na 
verdade, um simulacro de juros estaria embutido, porque alguém 
estaria bancando o custo de oportunidade, durante esse prazo de 
pagamento. Não seria o devedor em crédito rotativo por não ter pago 
a fatura na “data de aniversário”? 

A economista do IDEC ela parece estar mal-informada. Diz: 
“apesar de os lojistas alegarem estarem impedidos de dar descontos 
de acordo com normas existentes, é importante destacar: os 
descontos nunca foram vetados”. Eram sim antes da lei de 2017! 

Na verdade, essa lei exige a disposição para barganhar como se 
faz comumente no comércio popular, principalmente em pequenos 
estabelecimentos. O comerciante não é obrigado a conceder o 
desconto. A lei autoriza, mas não obriga a diferenciação de preço. 
Mas consumidor bem-informado deve exigir um desconto, quando 
pagar à vista, ou desiste da compra no estabelecimento para ir 
comprar em outro com preço diferenciado. 

Segundo a lei, não basta oferecer o desconto na boca-do-caixa: 
é preciso informar os preços à vista e a prazo, antecipadamente, de 
forma clara e precisa, em um local bem visível. Aí os consumidores 
decidirão, entre os estabelecimentos comerciais concorrentes, o mais 
adequado. 

O estabelecimento pode colocar uma placa visível na loja, 
informando um certo percentual de desconto para todas as vendas à 
vista em dinheiro. O imprescindível é respeitar o direito à informação: 
o fornecedor é obrigado a expor de forma bem visível o preço à vista 
e a prazo, assim como a incidência de juros. 

O comerciante ao não cumprir esses requisitos estará sujeito às 
multas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Também 
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cabe denúncia quando a diferença de preço lhe impeça de saber qual 
é o valor, de fato, do produto.  

Nestes casos, o IDEC orienta o consumidor a reunir provas, 
fotos e ter a nota fiscal. Caso se sinta lesado, pode procurar os 
PROCONs ou registrar a reclamação no site da Secretaria Nacional do 
Consumidor. 

Na realidade, o custo de operação com cartão espreme o lucro 
do pequeno varejo. Trabalhar com cartões de crédito e débito pode 
representar até 30% da margem líquida de uma loja.  

O bom-senso recomenda aos lojistas acrescentar esse custo ao 
preço de venda a prazo. Mas a ética recomenda retirar esse custo 
quando a venda for à vista. 

Especificidade do Modelo Brasileiro face ao do Resto do Mundo 

Para entender o lucro bancário com cartões de crédito, no 
Brasil, é necessário entender a especificidade do modelo brasileiro 
face ao do resto do mundo. 

Os americanos escolhem um cartão de crédito por conta dos 
benefícios oferecidos, a anuidade cobrada, a conveniência de não 
dispor de papel-moeda na hora e, também, pela taxa de juros. Isso 
acontece porque nos Estados Unidos o crédito se inicia – e, portanto, 
a incidência de juro – a partir da data da compra, enquanto no Brasil 
os usuários do cartão têm, no limite, até um mês e uma semana para 
efetuar o pagamento da fatura, na “data do aniversário”, sem 
nenhuma cobrança de juros. 

Sendo assim, para os brasileiros, o principal atrativo de um 
cartão é a possibilidade de postergar o pagamento de uma conta para 
uma data fixa mais adiante. É pressuposto, equivocadamente, a 
facilidade no parcelamento das despesas resultar em aumento do 
poder de consumo, simplesmente, caso “a parcela caiba no bolso”. 

Ora, os vendedores forçam os consumidores, inclusive os 
capazes de pagar à vista, comprarem a prazo ao não diferenciarem o 
preço à vista com desconto de o preço a prazo. O PREÇO PIX deveria 
ser diferenciado! 
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De acordo com as Finanças Racionais, “tempo é dinheiro”. Mais 
vale um dinheiro na mão hoje em vez do mesmo montante nominal 
no futuro. Essa racionalidade teórica se chama “fluxo de caixa 
descontado”, ou seja, desconta o custo de oportunidade dos juros 
perdidos, durante o período, por quem renuncia à posse imediata do 
dinheiro vivo. 

Os vendedores são irracionais por arcarem com esse custo de 
oportunidade? Não, eles antecipam seus recebíveis junto à “indústria 
de cartões de crédito”. Obviamente, os consumidores incautos 
perdem as contas ao acumularem as faturas de pagamentos muito 
além da renda a receber até suas “datas de aniversário”. Sofrem 
também o risco de estarem desempregados nessas ocasiões. Sofrem 
com juros impagáveis de 355% aa. 

Cerca de 30% entram no crédito rotativo com taxa de juro 
extorsiva e dentre eles 35% não conseguem pagar, tornando-se 
inadimplentes. Os 65% adimplentes, seguindo o dogma “os justos 
pagam pelos pecadores”, pagam por eles. 

O rotativo é o crédito contratado quando não se paga a fatura 
na data pré-compromissada, mas também inclui saques à vista na 
função crédito. O parcelado inclui compras parceladas com juros, 
parcelamento de fatura de cartão de crédito, parcelamento migrado 
do rotativo, saques parcelados e pagamento de contas parceladas. 
Operações à vista são sem incidência de juros, parceladas ou não. 

Esse comportamento coletivo vem da memória inflacionária. 
Durante o regime de alta inflação, há mais de ¼ de século, 
justificava-se adiar os pagamentos, caso houvesse reajuste salarial 
com reposição inflacionária antes do pagamento. Hoje, a conta a ser 
feita é a seguinte: com dinheiro aplicado em 100% do CDI, o 
consumidor poderá pagar com o desconto desse “ganho de 
oportunidade”. Será verdade? 

Por exemplo, compra um automóvel de R$ 100 mil para pagar 
em 12 prestações mensais de R$ 8.333. A conta seria ele ganhar 
nesse ano R$ 12.750 mil em juros e, então, o automóvel ficar com 
preço “real” de R$ 87.250?  

Não. Ele teria de considerar a cada mês o juro mensal de 1% 
(caso se mantenha ao longo do período) ir incidindo sobre montantes 
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menores, isto é, descontados das parcelas mensais. No fim, é 
possível calcular facilmente em uma planilha, receberia R$ 5.500 na 
soma dos rendimentos mensais em juros, ou seja, o automóvel sairia 
por R$ 94.500. 

Ele acha a indústria automobilística e o revendedor perderiam 
dinheiro em seu benefício? Ou é mais sensato achar o preço cobrado 
já embutir o custo de oportunidade da venda a prazo?  

E assim é com os preços de todos os bens oferecidos aos 
consumidores brasileiros com os preços à vista iguais aos preços a 
prazo. O custo de vida poderia ser menor no Brasil! 

Enquanto os juros médios cobrados da pessoa física no cartão 
de crédito ficam em 10,69% ao mês (rotativo) no Brasil, nos Estados 
Unidos, eles vão de zero a 1,5% ao mês. Os americanos se sentem 
mais incomodados com os juros no cartão porque as taxas de outras 
modalidades de crédito são ainda menores.  

Além disso, a dívida não é considerada renda sob o código 
tributário norte-americano, portanto, não é tributada. Por exemplo, 
no caso do financiamento habitacional, os juros lá podem ser 
descontados na DIRPF! 

Por isso, com o código tributário norte-americano, os indivíduos 
com grande riqueza buscam evitar o imposto de renda por completo 
com a estratégia de Comprar, Tomar Emprestado, Morrer.  

Compram ativos em valorização e os mantém. Se vender, 
incorrerão em impostos. Pedem dinheiro emprestado a algum credor, 
usando seus ativos como garantia. Assim, podem gastar esse 
dinheiro emprestado sem acionar impostos porque a dívida não é 
considerada renda sob o código tributário e, portanto, não é 
tributada.  

Quando morrem e seus bens são entregues a seus herdeiros, o 
valor atualizado deles é a nova base. Se seus herdeiros venderem 
esses ativos naquele momento, não haverá imposto sobre ganhos de 
capital. Seus credores serão finalmente pagos, mas os impostos não, 
pois os ganhos não realizados foram “lavados” com a base inicial. 

Seus herdeiros receberão os lucros das vendas, descontados os 
créditos ainda não pagos pelas garantias em ações valorizadas e 
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l íquidas. Presumivelmente, começarão a Comprar, Tomar 
Emprestado, Morrer, isto é, repetirão a estratégia dos pais ricaços. 

Voltando ao rico país periférico de pobres consumidores 
extorquidos, outra diferença está em os consumidores nos EUA 
usarem mais os cartões com programas específicos de bonificação 
emitidos na maioria das lojas do país. Entre os brasileiros, o 
relacionamento se dá mais com cartões emitidos por bancos. Dessa 
forma, os norte-americanos podem usufruir de aumento do poder de 
compra, baseado no crédito ao consumidor com baixos juros e 
maiores pontos para outros benefícios. 

Lá se cobra juros razoáveis. Como já dito, dinheiro tem custo 
de oportunidade, não existe dividir em n vezes sem juros. Este custo 
está embutido no preço do produto.  

As lojas brasileiras funcionam como fossem financeiras, assim 
como as indústrias fornecedoras ao lhes dar prazos longos, porque 
elas demoram para receber. Caso não pudessem repassar seus custos 
nos preços, as lojas forçariam as antecipações de recebíveis e 
poderiam vender apenas produtos – e não crédito rotativo... 

O Banco Central do Brasil demonstra preocupação a respeito do 
modelo brasileiro de cartões de crédito há anos, mas pouco acontece 
a respeito. Divulgou originalmente como boxe do Relatório de 
Economia Bancária (2017), o Estudo Especial nº 10/2018, intitulado 
Custos do Crédito Rotativo e Prática Internacional. 

A comparação internacional entre as taxas de juros praticadas 
nas operações com cartão de crédito é dificultada pela restrição 
regulatória no Brasil à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC), no caso de o rotativo não regular, quando não é pago o valor 
mínimo exigido da fatura. Esta prática é comum nos Estados Unidos, 
Reino Unido, União Europeia e outros países.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, as TACs do rotativo não 
regular começam em US$ 27. Caso o usuário entre novamente no 
rotativo não regular após seis meses da primeira operação, chegam a 
até US$ 382.  

Como a TAC é fixa e independe do valor financiado, há um 
efeito distributivo. Indivíduos com baixos saldos devedores terão 
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dispêndio relativamente maior em comparação ao daqueles com 
dívida mais elevada. 

Se fosse permitida cobrança à vista de TAC, parte da perda com 
inadimplência dos devedores seria compensada. Socializaria a 
inadimplência com maior igualdade, porque todos os clientes, 
inclusive os futuros inadimplentes, adiantariam o pagamento de uma 
parte da perda potencial por nem todos honrarem seus 
compromissos. Bancos, sob a supervisão do Banco Central, não 
podem perder os recursos de terceiros confiados em sua gestão de 
dinheiro. 

O estudo mostra as estatísticas do mercado de cartão de 
crédito em dezembro de 2017, com informações extraídas do SCR do 
BCB. À vista e parcelado com lojista pagaram 44,2 milhões clientes, 
no rotativo regular, 15,6 milhões, e no rotativo não regular, 2,6 
milhões, ou seja, o mercado foi composto por quase 50 milhões 
consumidores.  

O saldo médio total no cartão de crédito por indivíduo era de R$ 
3.821, com saldo médio no crédito rotativo regular – quando a fatura 
não é integralmente quitada, mas o pagamento é igual ou superior ao 
mínimo exigido – de R$ 392 e saldo médio de R$ 617 no rotativo não 
regular. Em média, os indivíduos gastaram R$ 36 no mês com o 
pagamento de juros no rotativo regular e R$ 87 com juros no rotativo 
não regular, representando, por esse critério, taxas de juros mensais 
médias de 9,2% e 14,1%, respectivamente, abaixo do custo efetivo 
total. 

Nos Estados Unidos, em dezembro de 2017, o saldo médio em 
dívidas com cartão de crédito por indivíduo era de US$ 4.800, a taxa 
de juros média praticada no rotativo do cartão de crédito girava em 
torno de 1,3% ao mês, a inadimplência acima de 60 dias era de 2% e 
os atrasos acima de 180 dias (lançados como prejuízo) eram de 6%. 

Bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil? Essa 
jabuticabeira já deu... 
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Capítulo 4.  
La Banca Imunizada: Rentabilidade e Pandemia 

Introdução 

A pandemia de COVID-19 se espalhou pelo planeta não só 
como uma grande crise sanitária, mas também como uma catástrofe 
econômicos. No entanto, Sergio Martin Paez e Guillermo Celso 
Oglietti, coautores do livro La Mano Visible de la Banca Invisible: 
Renta y Lucro Extraordinário de las Finanzas em America Latina 
(Buenos Aires; Mármol / Izquierdo Editores; 2021), lamentam “o 
‘setor’ (sic) bancário ter sido vacinado para enfrentar a pandemia e, 
diferentemente de quase todos os setores econômicos, pode superar 
a situação sem sobressaltos. Nenhum banco latino-americano 
quebrou ou fechou suas portas como consequência da pandemia”. 

Ainda bem! Seria pior uma bancarrota ter levado pelo ralo a 
riqueza financeira acumulada de todos os agentes econômicos 
durante anos de trabalho!  

O sistema bancário brasileiro, como mostrarei neste capítulo, 
cumpriu suas funções de financiamento de capital de giro quando os 
fluxos de entrada foram interrompidos pela queda das vendas, 
enquanto os compromissos com os fluxos de saída não podiam ser 
por conta de contratos com trabalhadores, fornecedores e credores. A 
gestão de dinheiro se faz com acumulação por juros compostos não 
interrompida, embora significativamente rebaixada pela queda da 
Selic, taxa de juro básica de referência, pela continuidade da 
circulação monetária. 

No sistema de pagamentos, a moeda digital para pagamentos à 
vista online foi uma re-evolução. Pix é um meio de pagamento 

eletrônico instantâneo e gratuito oferecido pelo Banco Central do 
Brasil a pessoas físicas e jurídicas.  

Foi lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020 com início 
de funcionamento integral em 16 de novembro de 2020. O Pix 
funciona 24 horas, sete dias por semana, entre instituições 
financeiras, fintechs e instituições de pagamento. 
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Suas chaves de transação (conhecidas como chaves Pix) podem 
ser cadastradas utilizando os números do telefone celular, CPF ou 
CNPJ, endereço de e-mail do usuário, também é possível gerar uma 
chave aleatória (sequência alfanumérica gerada aleatoriamente) para 
aqueles usuários que não desejam vincular seus dados pessoais à 
chaves Pix.  

Ela permite o sistema (SPI) identificar os dados da conta 
transacional. Esta é uma conta de depósito à vista, conta de 
poupança ou conta de pagamento pré-paga mantida pelo usuário na 
instituição de sua escolha. São associados à chave Pix e assim se 
realiza a transação imediatamente. 

Entretanto, Paez e Oglietti demonstram infelicidade por “o 
‘setor’(sic) bancário latino-americano ter obtido uma rentabilidade 
equivalente a 1,1% do PIB [nominal, pois o real teve queda 
absoluta], somando 42 mil ‘millones’ [bilhões] de dólares de lucros 
antes dos impostos” (2021: 16). 

Destacam a situação do Uruguai e do Brasil, onde a 
rentabilidade significou entre 1,6% e 2% do PIB, duplicando a média 
regional. 

Os coautores analisam com uma visão moralista de “o que 
deveria ser”, em lugar de uma objetiva ou pragmática de “o que é”. 
Dizem: “na medida que o momento econômico se mostra mesquinho, 
não se pode apelar à colaboração ou solicitar a colaboração para 
todos se solidarizarem para ultrapassagem da situação e seguir 
adiante. A rentabilidade de ‘la banca’ em plena pandemia e crise 
sócio-sanitária nos dá indícios sobre o grau de ‘egoísmo’ do 
‘setor’ [si]” (2021: 162). 

Tratam instituições, no caso, organizações financeiras com 
responsabilidade contratual de gestão do dinheiro dos clientes, como 
fossem pessoas com “ego” ou “impiedade”! 

Ainda no contexto da pandemia, todos os países da região 
registraram em 2020 uma maior rentabilidade em comparação com a 
obtida nos países europeus em 2019 sem COVID-19. Ora, caso o 
retorno aqui fosse menor, face ao maior risco de instabilidade, por 
qual razão os capitais aqui permaneceriam? 
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“Em plena pandemia, la banca latino-americana obteve uma 
rentabilidade patrimonial capaz de lhe permitir recuperar o capital 
investido entre 6 e 7 anos, enquanto na Europa se necessitariam 
cerca de 14 anos em períodos normais e, com os registros de 
pandemia, haveriam necessitado 57 anos para recuperar o 
patrimônio” (idem; ibidem). 

Os autores demonstram indignação por o Estado na América 
Latina ter garantido a rentabilidade com programas de apoio 
creditício aos agentes econômicos em dificuldade. Lastimam: “a 
política monetária evitou qualquer risco de perdas para la banca 
latino-america” (id.; ibid.). 

No Brasil, os condutores da política monetária baixaram a taxa 
de juro básica para um patamar baixo inédito na história financeira: 
2% aa. E apesar da inflação importada pela elevação da cotação do 
dólar a partir do 3º. trimestre de 2020 só foram retomar a elevação 
da Selic no fim do 1º. trimestre de 2021. 

Os autores diagnosticam, equivocadamente, “a rentabilidade 
apropriada por la banca em 2020 representa quase 5% da perda em 
dólares do PIB latino-americano”. Mas como?! A queda do PIB real 
não foi devido ao distanciamento social e consequente queda das 
vendas?! 

Neste capítulo, vou apresentar a situação atual, pós-vacinação 
massiva da população contra a pandemia, com base nos balanços dos 
big five bancos brasileiros recém-publicados, referentes ao 1º. 
trimestre de 2022. 
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Lucro dos Bancos Privados 

 

Álvaro Campos e Talita Moreira (Valor, 13/05/22) avaliam a 
conjuntura de elevação dos juros, como a atual, costuma ser usada 
pelos bancos para recompor spreads (diferença entre o custo de 
captação e as taxas dos empréstimos) e melhorar a lucratividade. 
Entretanto, a inflação superou o crescimento das principais linhas de 
negócios das maiores instituições financeiras do país no primeiro 
trimestre deste ano. 

Quando se analisa os resultados combinados de Itaú Unibanco, 
Bradesco, Santander, Banco do Brasil (BB) e Caixa, a margem 
financeira bruta (RBIF), refletindo tanto a carteira de crédito quanto a 
carteira de títulos e valores mobiliários, administrada pela Tesouraria, 
e as receitas de prestação serviços e de tarifas bancárias, todas 
cresceram em termos nominais, mas ficaram em termos reais aquém 
da alta de 11,3% no IPCA acumulado de 12 meses até março de 
2022.  

No primeiro caso, a margem somada aumentou 5,2%, para R$ 
77,525 bilhões, quando comparada ao primeiro trimestre do ano 
passado. A receita de serviços aumentou 7,1%, para R$ 36,5 bilhões. 
Ambos encolheram em termos reais. 

O lucro dos cinco maiores bancos somou R$ 27,342 bilhões 
entre janeiro e março de 2022. O volume representa um aumento de 
9,6% em relação ao mesmo período de 2021, também abaixo da 
inflação. A conta foi puxada para baixo pela Caixa, cujo resultado 
encolheu. Sem ela, o lucro teria subido 13,9%, para R$ 24,8 bilhões. 
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Esse resultado veio de dois grandes fatores. De um lado, o 
desempenho do crédito, sobretudo em linhas mais arriscadas. De 
outro, um esforço dos bancos para controlar os gastos.  

As despesas operacionais dos cinco bancos avançaram 5,1% no 
período, para R$ 44,4 bilhões. O trabalho de contenção de custos, em 
muitos casos, envolve o fechamento de agências. A folha de 
pagamentos segue em alta, seja pelo efeito do dissídio, seja porque 
alguns bancos estão reforçando as equipes de tecnologia para lidar 
com mudanças no mercado e demandas regulatórias. 

“Os investimentos em tecnologia também nos tornam mais 
eficientes, mais digitais”, afirmou em teleconferência o presidente do 
Itaú, Milton Maluhy Filho. “O mundo é outro, está em transformação, 
e, nesse contexto, são intensas as mudanças globais na política 
monetária, no câmbio e na inflação. Isso gera volatilidade. Nossa 
decisão é focar na escala, no investimento em tecnologia, inovação e 
rigoroso controle dos orçamentos”, comentou o CEO do Bradesco, 
Octavio de Lazari Jr. 

Diante da contenção de despesas, na maioria dos bancos o 
índice de eficiência melhorou. A receita de tarifas do BB ficou acima 
do esperado, com o crescimento impulsionado por consórcio e 
seguros. As despesas vieram em linha com o previsto.  

No caso do Santander, a inflação afetou os custos, enquanto a 
alta dos juros teria prejudicado o resultado de tesouraria. Ora, estava 
com carteira de títulos prefixados?! Os investidores prudentes, no 
Brasil, mantêm apenas títulos de dívida pública pós-fixados quando o 
ambiente está volátil e propenso a seguir uma firme tendência de alta 
da taxa de juro básica. 

Linhas de empréstimos sem garantia e ligadas ao consumo, 
como crédito pessoal e cartões de crédito, mais avançaram. O saldo 
de empréstimos também é influenciado pela inflação, de três formas:  

1. parte das linhas é corrigida pelo IPCA;  

2. os bancos incorporam, ao menos parcialmente, a alta da Selic 
nas taxas de juros dos novos contratos de crédito;  

3. a inflação eleva os volumes de financiamento ao consumo 
porque os preços dos produtos sobem. 
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Enquanto isso, houve um salto nas despesas com Provisão para 
Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD). Elas avançaram 37,6%, 
indicando a opção por linhas mais arriscadas (de maior spread) e um 
ambiente, no geral, mais arriscado. Os bancos costumam subir taxas 
para compensar o risco em alta de inadimplência. 

Os três maiores bancos privados do país – Itaú Unibanco, 
Bradesco e Santander – apresentaram juntos um lucro líquido 
recorrente de R$ 18,187 bilhões no primeiro trimestre de 2022. O 
resultado supera em 7,82% o obtido no mesmo intervalo de 2021, ou 
seja, teve queda real, pois ficou abaixo da inflação (IPCA) em 12 
meses em março de 11,3%. 

Aparentemente, sem desconto de PCLD, crédito foi o motor do 
crescimento dos bancos. A carteira combinada das três instituições 
somava R$ 2,389 trilhões, representando um crescimento de 13,3% 
no período de 12 meses até o fim de março, superior ao do IPCA. O 
saldo, no entanto, avançou apenas 0,52% quando comparado ao do 
fim do ano passado. A estagnação da economia e o efeito da inflação 
sobre o volume nominal explicam o crescimento. 

Mesmo em conjuntura de alta das taxas de juros, os grandes 
bancos privados cresceram principalmente nas linhas sem garantia, 
como cartões de crédito e crédito pessoal não consignado, no caso de 
pessoas físicas. Isso contribuiu para um aumento significativo das 
despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD), porque 
nessas modalidades o risco de inadimplência é mais alto. 

As despesas com PCLD totalizaram R$ 16,416 bilhões, um 
aumento de 46,8% em relação aos gastos no primeiro trimestre do 
ano passado. Em relação ao quarto trimestre, a alta foi de 15,8%. 
Além do foco nas linhas sem garantia, o próprio crescimento das 
carteiras e uma piora dos indicadores de inadimplência justificam o 
reforço nas reservas contra calotes. Isto fora aguardar a reversão 
para eventual piora de resultados, mantendo a imagem perante os 
acionistas investidores na bolsa de valores de São Paulo e na NYSE 
(New York Stock Exchange). 

Impulsionada pelas operações de crédito, a margem financeira 
combinada de Itaú, Bradesco e Santander somou R$ 51,534 bilhões 
no primeiro trimestre, um crescimento de 7% frente ao mesmo 
período do ano passado. Houve, no entanto, queda de 1,5% em 
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relação ao quarto trimestre, mas nesse caso pesou o componente 
sazonal, pois muitas linhas – como a do cartão de crédito, por 
exemplo – têm um desempenho muito forte no fim do ano e, 
relativamente, cai no início do próximo ano. 

No crédito para pessoa física, algumas linhas apresentaram 
clara desaceleração, como financiamento imobiliário, bastante 
afetado pela alta de juros, e de veículos, sofrendo com a queda nas 
vendas e alta da inadimplência. Cartões de crédito e empréstimo 
pessoal podem desacelerar, mas seguem fortes por causa do fim do 
distanciamento social. Já para empresas, excesso de capacidade 
produtiva ociosa e juros elevados dificultam investimentos com 
alavancagem financeira, mas o capital de giro é sempre necessário. 
Em PJ, com a depuração trazida pela pandemia, não se espera alta 
substancial da inadimplência. 

Itaú 

O Itaú teve lucro de R$ 7,361 bilhões no primeiro trimestre de 
2022, alta de 2,8% perante os três meses antecedentes e avanço de 
15% ante o mesmo período do ano anterior. Apesar do crescimento 
da margem financeira um pouco mais lento que nos rivais, a 
inadimplência foi melhor se comparado aos pares privados. 

O Itaú encerrou março com R$ 1,032 trilhão na carteira de 
crédito expandida. O saldo aumentou 0,5% ao longo do primeiro 
trimestre e cresceu 13,9% na comparação com março do ano 2021. 
A carteira de pessoa física ficou em R$ 346,4 bilhões, com altas de 
4,4% e 33%, respectivamente. Em pessoa jurídica, chegou a R$ 
283,8 bilhões, com expansão de 0,4% e 12,8%. E no restante da 
América Latina, R$ 185,2 bilhões, com quedas de 9,6% e 16,2%. 

O banco contabilizou margem financeira de R$ 21,047 bilhões 
no primeiro trimestre, com queda de 0,7% ante o trimestre anterior e 
alta de 12,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021. A margem 
com clientes ficou em R$ 20,039 bilhões, com altas de 23,9% e 
0,7%. Já a margem com o mercado foi de R$ 1,007 bilhão, com 
retrações de 59,1% e 22,5%. A taxa média ficou em 7,9%, de 7,7% 
e 7,3%. 
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O Itaú informou as despesas com provisões para devedores 
duvidosos (PCLD) ficaram em R$ 6,998 bilhões, com alta de 2,5% no 
trimestre e de 57,8% em 12 meses. O banco teve inadimplência de 
2,6%, ante 2,5% em dezembro e 2,3% em março do ano anterior. A 
taxa de calotes de pessoa física no Brasil ficou em 4,1%, ante 3,8% e 
3,9%, respectivamente. No caso de grandes empresas, o indicador 
estava em 0,5%, de 0,5% e 0,4%. Em micro, pequenas e médias 
empresas, ficou em 2,3%, de 2,3% e 2,5%. Nas operações do banco 
em outros países da América Latina foi de 1,6%, de 1,6% e 1,5%. 

A expectativa é inadimplência terminar o ano perto dos 
patamares anteriores à covid-19. Em dezembro de 2019, o indicador 
estava em 3%. Atravessou 2020 e 2021 com atrasos nos pagamentos 
nos mínimos históricos. A inadimplência deve se normalizar dentro da 
era pré- pandemia. 

As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias 
somaram R$ 9,772 bilhões, com queda de 4,6% no trimestre e alta 
de 7,2% em 12 meses. Já as receitas com seguros corresponderam a 
R$ 2,217 bilhões, com avanços de 11,6% e 21,2%, na mesma base 
de comparação. Por outro lado, as despesas totalizaram R$ 12,803 
bilhões, com baixa de 4,2% no trimestre e expansão de 2,9% em 12 
meses.  

O retorno sobre o patrimônio (ROE) ficou em 20,4% no 
primeiro trimestre de 2022, ante 20,2% nos três meses anteriores e 
18,5% no trimestre inicial de 2021. 

Segundo analistas de mercado, o balanço do Itaú apresentou 
resultados sólidos. O índice de inadimplência foi uma surpresa 
positiva, aumentando apenas 0,1 ponto porcentual, ou seja, um 
melhor desempenho se comparado ao Bradesco e ao Santander 
Brasil. A carteira e o capital do banco foram afetados negativamente 
pela valorização do real, enquanto as margens com clientes 
registraram apenas uma pequena melhora. 

A margem financeira ficou 7% abaixo esperado pelos analistas 
esperavam. Melhores volumes, mix e margem de passivos foram 
parcialmente compensados por spreads mais fracos e as operações 
na América Latina. A inadimplência foi melhor, comparada à dos rivais 
privados, com o aumento no varejo sendo compensado pela 
estabilidade em PMEs, grandes empresas e na América Latina. 
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Bradesco 

É aguardado um retorno da inadimplência para os níveis pré-
pandemia. No Bradesco, indicador subiu de 2,8% para 3,2% entre o 
quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre do ano corrente. Em 
pessoa física, o percentual de calotes já está nos níveis anteriores à 
covid, mas em pessoas jurídicas segue abaixo. 

Esse movimento de normalização da inadimplência, após 
patamares muito baixos na pandemia, já era esperado. O banco tem 
um índice de cobertura preventivo. A alta da inadimplência de curto 
prazo (15 a 90 dias) tem um componente sazonal. 

O Santander, o primeiro dos grandes bancos a divulgar seu 
balanço, havia dado uma visão similar para a inadimplência. Nele, a 
taxa chegou a 2,9% em março, ante 2,7% em dezembro e 2,1% em 
março do ano anterior. Houve, segundo o banco, uma “deterioração 
controlada” da qualidade dos ativos.  

Linhas de maiores retornos, como cartão, crédito pessoal, 
rotativo, devem ver uma alta mais clara da inadimplência. Em crédito 
imobiliário, o índice está estável e baixo, em 0,55%. A carteira 
atrelada ao IPCA é quase nula, porque o banco nunca apostou nesse 
produto.  

Em veículos, nos financiamentos para clientes do banco a 
inadimplência está estável, mas tem subido um pouco na financeira 
do grupo. Ela faz concessões a não correntistas, até porque 
aumentou a proporção de compra de carros usados com uma taxa de 
juros maior. 

A queda da inadimplência em grandes empresas é um dos 
fatores dão confiança ao banco de a inadimplência geral se estabilizar 
no segundo semestre. No fim de março, a inadimplência de grandes 
empresas havia caído para 0,1%, de 0,3% em dezembro.  

Grandes empresas, quando têm algum problema, todo mundo 
fica sabendo, é publicado até em jornal. Não está se vendo nada 
disso, não se vislumbra nenhum problema. 
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A inadimplência por produtos não mudou, não há uma 
deterioração nas linhas de crédito. A inadimplência geral subiu por 
conta do mix. 

O índice de cobertura do banco não deve ter grandes variações, 
oscilando entre 200% e 210%. O patamar do primeiro trimestre ficou 
em 225%. Está entre os bancos mais provisionados. Alguns vão ter 
de reforçar sua cobertura para ficar próximo do nível do Bradesco. Ele 
tem a maior carteira corporativa do Brasil. 

Com o aumento da inadimplência e a mudança para linhas de 
maior retorno, o Bradesco admite as Provisões para Devedores 
Duvidosos (PDD) devem subir. O banco revisou seu guidance e a 
nova expectativa é a PDD ficar entre R$ 17 bilhões e R$ 21 bilhões, 
contra os R$ 15 bilhões a R$ 19 bilhões projetados anteriormente. Os 
modelos indicam essas provisões. 

Enquanto isso, a margem financeira com clientes, refletindo as 
operações de crédito, tem tido um desempenho acima do esperado, 
fruto de spread melhores, mudança no mix e uma velocidade maior 
no giro da carteira. Enquanto a margem com o mercado (operações 
de tesouraria) caiu fortemente sob impacto da rápida elevação da 
Selic, a margem com clientes teve um desempenho bastante forte. 

A margem com clientes evoluiu quase 20% na comparação 
anual. Assim, o banco revisou seu guidance para o crescimento desse 
indicador da faixa de 8% a 12% para o intervalo de 18% a 22%. Os 
spreads têm ficado acima do esperado e não se espera pressões 
adicionais em 2022. A carteira de pessoa física cresceu, com 
destaque para linhas de maior margem. 

Após a carteira apresentar uma elevação anual de 18,3% no 
primeiro trimestre, acima das projeções do banco para o ano, ela 
deve ficar dentro da previsão em 2022. Como o guidance indica 
expansão de 10% a 14% no volume, o ritmo de expansão vai 
desacelerar nos próximos trimestres.  

A tendência com o aumento de juros é diminuir a originação de 
crédito. Ela está menor em comparação ao quarto trimestre de 2021, 
fruto do aumento nos juros e da criteriosa análise de risco. A 
demanda por crédito por parte dos clientes permanece, embora um 
pouco menor. 



 124

O fim da pandemia trouxe aumento do volume transacionado 
em cartões. Ao contrário de alguns outros bancos, retraídos na 
emissão de cartões, no Bradesco isso não está acontecendo.  

Não há nenhum movimento estratégico de diminuir 
substancialmente emissões de cartões. Quando há uma rápida 
elevação dos juros, os modelos de score de crédito incorporam isso, 
porque o comprometimento de renda dos clientes é maior. O cliente 
com o juro a 2% não aparece mais agora com juro de 12,75%. Os 
modelos analíticos incorporam isso. 

Um dos setores onde há essa redução é o de crédito imobiliário, 
bastante exposto a oscilações na taxa de juros básica do país. A 
performance recorde de financiamento imobiliário não deve se repetir 
em 2022. Em imobiliário está se rodando a metade do feito no ano 
passado. 

A taxa de juros elevada impede investimentos de prazo mais 
longo, isso traz efeitos para a carteira de crédito da pessoa jurídica. 
Por outro lado, uma Selic em patamares mais elevados não terá 
efeito tão significativo a ponto de forçar o banco a rever sua 
estratégia de crescimento.  

Na verdade, uma Selic subindo é mais prejudicial em vez da 
taxa elevada, mas estável. O pior de tudo é a volatilidade. Se a taxa 
permanece pelo menos estável fica mais seguro. 

Santander 

O balanço do Santander abriu a temporada de resultados dos 
grandes bancos, mas não trouxe notícias muito boas. Apesar de a 
margem com cliente ter apresentado forte crescimento, com os 
spreads em alta, seguindo o movimento da Selic, os temores de uma 
deterioração mais rápida da inadimplência, crescendo nas últimas 
semanas, se concretizaram.  

O banco tentou acalmar os analistas, dizendo desde setembro 
de 2021 já vir adotando uma postura mais cautelosa no crédito. Os 
resultados no índice de calotes e nas provisões devem começar a 
aparecer em breve. 
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O Santander teve lucro de R$ 4,005 bilhões no primeiro 
trimestre, representando alta de 1,3% na comparação com o mesmo 
período do ano passado e avanço de 3,2% ante o trimestre 
imediatamente anterior. 

O banco encerrou março de 2022 com R$ 521,929 bilhões na 
carteira de crédito ampliada. O saldo recuou 2,7% ao longo do 
primeiro trimestre e cresceu 4,9% na comparação com março do ano 
passado.  

A margem financeira bruta foi de R$ 13,938 bilhões, queda 
trimestral de 1,5% e alta anual de 3,8%. As despesas com provisões 
para devedores duvidosos (PDD) ficaram em R$ 4,612 bilhões, com 
altas de 24,9% e 45,9%, respectivamente. 

A margem com clientes foi de R$ 13,854 bilhões, com alta de 
12,9% na comparação trimestral e 29,6% na anual, refletindo um 
bom resultado nas operações de crédito. A alta da Selic ajudou, com 
o spread subindo 1,1 ponto porcentual no trimestre e 1,3 ponto em 
12 meses, para 11,3%. 

Já a margem com o mercado, incluindo operações com 
tesouraria, ficou em R$ 84 milhões, com queda trimestral de 95,5% e 
anual de 96,9%. O banco atribuiu o recuo à “sensibilidade negativa” 
em relação a movimentos de alta dos juros.  

Por ter uma grande exposição ao varejo, onde a enorme 
maioria dos empréstimos é prefixada, e uma maior proporção de 
depósitos a prazo no seu funding em comparação com os rivais, o 
Santander é mais suscetível a impactos negativos quando a taxa 
básica sobe rapidamente. A reprecificação dos passivos é feita quase 
instantaneamente, mas rodar a carteira de empréstimos – e aplicar 
novas taxas – leva de 12 a 18 meses.  

É possível fazer um hedge de fluxo de caixa, como o Santander 
de fato faz, mas essa proteção nunca é perfeita. Isto porque é difícil 
acertar o timing. 

A inadimplência chegou a 2,9%, ante 2,7% em dezembro e 
2,1% em março do ano anterior. A taxa de pessoa física atingiu 4%, 
de 3,6% e 3,1%, na mesma base de comparação. No caso de 
pessoas jurídicas, o indicador alcançou 1,4%, ante 1,3% e 1%.  
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De acordo com o Santander, o aumento reflete a expansão da 
carteira de crédito, mudanças no mix produtos (com maior 
crescimento de linhas sem garantia) e o cenário econômico. Houve, 
segundo o banco, uma “deterioração controlada” da qualidade dos 
ativos. 

O indicador está mais elevado, mas não terá uma piora 
ininterrupta. Ainda não se vê melhora. A questão é justamente 
quando será esse ponto de inflexão, inclusive nas provisões.  

Está nos patamares pré-pandemia, não é uma explosão, uma 
situação de crise. O Santander adotou medidas desde setembro de 
2021 para limitar o crédito em algumas linhas e, em breve, os efeitos 
devem começar a se refletir em inadimplência e provisões melhores. 
Está possivelmente no pior momento da PDD – e os acionistas temem 
a perda dela se confirmar. 

Está observando isso no micro do micro, por CPF, com base em 
dados, CRM, avaliando segmentação, precificação. Assim consegue 
retomar a concessão em alguns pontos. Mas não é tão material a 
ponto de fazer a carteira total crescer de forma acelerada. 

A ação do Santander ficou entre as maiores baixas do Ibovespa 
com a divulgação do balanço, com queda de 4,55%. As tendências 
operacionais do banco decepcionaram, devido a uma ligeira contração 
sequencial na carteira e aos aumentos no índice de inadimplência e 
no custo do risco, juntamente com uma receita de serviços mais 
fraca. 

Lucro dos Bancos Públicos 

Banco do Brasil  

O Banco do Brasil (BB) registrou lucro líquido ajustado de R$ 
6,613 bilhões no primeiro trimestre de 2022, aumento de 11,5% 
frente ao quarto trimestre e de 34,6% em relação a igual período de 
2021. A margem financeira melhorou menos se comparada à dos 
rivais privadas, mas houve uma queda forte nas provisões contra 
perdas no crédito (reversão de PCLD), ajudando o resultado. A 
inadimplência teve uma alta inferior à dos pares. 
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Segundo o BB, o resultado foi influenciado pela expansão da 
Margem Financeira Bruta, pelo aumento das Receitas de Prestação de 
Serviços, pelo incremento no Resultado de Participações em 
Controladas e por o crescimento nominal das Despesas 
Administrativas ter ficado bem abaixo da inflação. “O lucro recorde 
pelo quinto trimestre consecutivo demonstra nosso compromisso com 
a originação de negócios robustos, controle de custos, proximidade 
com nossos clientes, aceleração da nossa transformação digital e 
geração de impactos sociais e ambientais positivos para toda 
sociedade”, disse em nota o CEO do banco. O ser humano só conta os 
feitos positivos... 

A Carteira de Crédito Ampliada atingiu R$ 883,5 bilhões em 
março de 2022, alta de 1% no comparativo trimestral e de 16,4% em 
12 meses. A Carteira de Pessoa Física atingiu R$ 268,8 bilhões, com 
alta de 1,2% no trimestre e de 14,9% em 12 meses. No segmento de 
Pessoas Jurídicas, somou R$ 321,1 bilhões, com altas de 1% e 17%, 
em igual base de comparação. Em Agronegócio, atingiu R$ 254,6 
bilhões, com expansões de 2,6% e 28,2%, respectivamente. 

A promessa, obviamente, é ser o melhor possível. “Nosso 
portfólio de crédito continuará entregando crescimento sustentável ao 
longo do ano, com um balanceamento de mix mais rentável, para 
influenciar o desempenho da margem financeira bruta, juntamente 
com um forte resultado de tesouraria, e menor ritmo de crescimento 
nas despesas de captação”. O ritmo de crescimento da carteira do 
banco este ano está bem acima do guidance de 8% a 12%. 

Já a margem financeira atingiu R$ 15,332 bilhões no primeiro 
trimestre, com aumento de 3,6% na comparação trimestral e de 
5,6% em 12 meses. Ela está abaixo das projeções do banco, ao 
prever alta de 11% a 15% neste ano. A receita financeira com 
operações de crédito teve alta trimestral de 8,6% e anual de 38,6%, 
a R$ 23,903 bilhões. O spread global ficou em 3,5%, comparável a 
3,5% no quarto trimestre e 3,7% no primeiro trimestre de 2021. 

Já o Resultado de Tesouraria do BB totalizou R$ 5,865 bilhões, 
com alta de 28,8% no trimestre e 94,3% no ano. O avanço superou 
muito a tendência dos bancos privados. Eles viram fortes quedas nas 
margens com o mercado, atribuída à elevação muito rápida da Selic 
nos últimos meses. 
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Em relação à inadimplência, o banco registrou o patamar de 
1,89% no primeiro trimestre, ante 1,75% no quarto trimestre e 
1,95% em igual período de 2020. O índice de cobertura caiu para 
297%, de 325% e 328,5%, na mesma base.  

“Nosso índice de inadimplência é o menor do sistema 
financeiro. A leve elevação observada no trimestre faz parte da 
estratégia de avanço em linhas de melhores retornos e, 
consequentemente, maior risco, na carteira de pessoas físicas. Tal 
risco, entretanto, está absolutamente controlado, e a trajetória de 
alta da inadimplência em 2022 continuará gradual, atingindo patamar 
confortável ao fim do ano, em nível inferior ao observado no período 
pré-pandemia”, afirmou o CEO no comunicado. 

As despesas com Provisões para Crédito de Liquidação 
Duvidosa (PCLD) amplas tiveram queda de 27,2% frente ao quarto 
trimestre, totalizando R$ 2,758 bilhões. Na comparação anual, houve 
aumento de 9,3%. “Em 2020, o banco realizou antecipações de 
provisões de forma prudencial. Elas elevaram a cobertura, a qual 
deverá ser reduzida gradualmente ao longo dos próximos trimestres”, 
disse o banco. 

Esse fator explica a “imunização” de bancos contra eventuais 
dificuldades, inclusive crise pandêmica. “Em tempos de vacas 
gordas”, cria provisões para serem revertidas “em tempos de vacas 
magras”, apresentando sempre um “balanço embonecado”... 

As Receitas de Prestação de Serviços totalizaram R$ 7,525 
bilhões no primeiro trimestre, retração de 3,8% na comparação 
trimestral e alta de 9,4% em 12 meses. A queda trimestral reflete o 
efeito sazonal e o recuo de 13,3% nas Receitas de Operações de 
Crédito, somando apenas R$ 462 milhões, e de 40,4% nas de 
mercado de capitais, totalizando ainda menos: R$ 93 milhões.  

Mas o CEO gaba-se de algo ainda não rentabilizado. 
“Alcançamos 24,2 milhões de clientes na utilização dos nossos canais 
digitais, com evolução de 12,4% em 12 meses”. 

As Despesas Administrativas, por sua vez, alcançaram R$ 8,2 
bilhões nos primeiros três meses de 2022, em queda de 3,7% ante o 
trimestre anterior e alta de 6% na comparação anual. De acordo com 
a alta administração do banco, a retração trimestral foi influenciada 
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pela sazonalidade, com destaque para a redução de 7,5% na linha de 
publicidade e relações públicas, pois esta costuma ser maior no final 
do ano. As Despesas com Pessoal caíram 1,4% no trimestre, mas 
aumentaram na comparação anual por causa do reajuste salarial 
concedido em setembro de 2021. 

O Índice de Eficiência (dado pela divisão das despesas pelas 
receitas) do BB caiu a 34,7% – o que é visto como positivo –, melhor 
valor da série histórica, recuando dos 35,6% do trimestre anterior e 
dos 36,9% registrados no mesmo período do ano anterior. O índice de 
Basileia atingiu 17,69%, sendo 12,71% de capital principal. O 
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) ficou em 17,6%, superior a 16,6% 
no quarto trimestre e 15,1% no primeiro trimestre do ano passado. 

O lucro do Banco do Brasil veio acima do esperado pelos 
analistas de mercado acionário. A inadimplência está totalmente sob 
controle, possibilitando a reversão de PCLD. O Índice de Cobertura 
bastante elevado dá segurança para seguir com a estratégia de 
crescer em linhas de maior risco/retorno – um segredo do negócio 
bancário no Brasil e talvez em toda a América Latina.  

Isso, juntamente com uma melhora nos custos de captação, 
deve levar a uma expansão da margem financeira nos próximos 
trimestres. O retorno sobre o patrimônio (ROE) está em 17,6%, o 
maior em quase dez anos, reduzindo fortemente a diferença em 
relação aos pares privados. 

O BB teve lucro de R$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 
2022. Caso anualizado, indicaria um resultado acima do guidance de 
R$ 23 bilhões a R$ 26 bilhões. Ainda assim, não pretende rever o 
guidance neste momento. 

Quanto ao ROE, o BB conseguiu se aproximar dos pares 
privados e, em 2023, com outra gestão em governo social-
desenvolvimentista terá a ambição de ultrapassá-los ou de cumprir 
sua missão social? Com seus 17,6%, a rentabilidade do BB ficou 
próxima de Bradesco (18,0%) e um pouco mais distante de Itaú 
(20,4%) e Santander (20,7%). 

Por possuir suas ações cotadas na bolsa de valores e ser 
cobrado pelo atual ministério da Economia em pagar maiores 
dividendos, o Banco do Brasil adota essa visão “curto-prazista”. 
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Maximização de lucro bancário não deveria evitar a concessão de 
crédito subsidiado para setores prioritários obterem taxa de retorno 
alavancada. 

A expectativa de alta no ROE do BB é fundamentada nas 
previsões de melhora da margem. Ela aumentou 5,6% em 12 meses, 
bem abaixo do guidance, cuja meta era um avanço entre 11% e 
15%. “Sofremos muito no segundo e terceiro trimestres quando a 
Selic aumentou. O Mercado demorou a reagir com a reprecificação. 
Estamos reprecificando na ponta ativa, correndo atrás das outras 
taxas. Vamos buscar um mix mais arriscado”, justificou-se seu 
dirigente. 

Caixa 

A Caixa teve lucro contábil de R$ 2,542 bilhões no primeiro 
trimestre, uma queda de 21,0% na comparação com o trimestre 
anterior e de 44,5% em relação ao mesmo período do ano passado. 
O banco também divulgou um resultado recorrente. Este 
desconsidera alguns itens, incluindo um impacto negativo de R$ 
1,071 bilhão com provisões para os programas federais Pronampe e 
FGI, montados pelo governo para ajudar as empresas em meio à 
pandemia. 

Antes, a atual administração gabou-se de lucros não 
recorrentes com venda de ativos públicos... 

A Margem Financeira da Caixa somou R$ 10,7 bilhões, com 
redução anual de 3,3%. A Carteira de Crédito atingiu R$ 889 bilhões 
(a maior entre todos os bancos), com crescimento de 11,2% ante o 
primeiro trimestre de 2021. O Crédito Imobiliário chegou a R$ 570,5 
bilhões, com expansão de 10,1%. Por ser crédito em longo prazo, o 
saldo vai se acumulando por anos a fio... 

As Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 
atingiram R$ 3,2 bilhões, com alta trimestral de 8,2% e anual de 
25,3%. Foi muito além do dobro da inflação de 12 meses... 

A Caixa informou ter lançado, no primeiro trimestre de 2022, 
mais uma ação de descontos para liquidação de dívidas, iniciada em 
21 de fevereiro, quando foram recuperados mais de 49 mil contratos 
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comerciais em prejuízo até o fim de março, registrando recebimento 
de R$ 92 milhões à vista, relativos à regularização de R$ 232 milhões 
de dívida original, de mais de 42 mil clientes, tanto pessoas físicas 
quanto jurídicas. 

A inadimplência subiu para 2,33% no primeiro trimestre, contra 
1,95% no quarto trimestre e de 2,04% no primeiro trimestre de do 
ano passado. 

O presidente do banco afirmou o Pronampe e o FGI terem um 
nível grande de garantia. Sendo assim, a maior parte das provisões 
feitas no primeiro trimestre voltará para o resultado em 12 meses, 
quando as garantias forem executadas.  

Dada a pandemia, o banco tem retomado poucos imóveis. Mas 
há um “potencial enorme” de reverter provisões no imobiliário 
quando o banco for retomar essas residências. 

Sobre a inadimplência, ela também foi impactada por esses 
dois fatores: Pronampe/FGI e retomada de imóveis. Do ponto de 
vista operacional, a Caixa está com uma inadimplência de 2%, 
próxima da concorrência. 

O banco continuará crescendo fortemente no SBPE, ou seja, 
com funding de depósitos de poupança, onde tem o controle de 
mercado. Caso não falte funding para a habitação popular, o 
programa Casa Verde Amarela com funding do FGTS depende do 
atual desgoverno, cujo populismo de direita e a favor do Estado 
mínimo pauperiza o fundo social.  

O preposto atual gaba-se de “resultado histórico” na 
contratação de crédito imobiliário no primeiro trimestre de 2022, 
totalizando R$ 34,4 bilhões, aumento de 17,8% em relação ao 
primeiro trimestre de 2021”. Isso é muito inferior ao obtido no 
período do MCMV (Minha Casa Minha Vida)! 

Ele comentou a Caixa já usar 3% do captado na poupança para 
o crédito agro e poder chegar ao limite de 10%, caso seja preciso. 
“Temos total capacidade de conceder crédito imobiliário e crédito 
agrícola. Temos R$ 10 bilhões para o agro e podemos ir a R$ 36 
bilhões, isto apesar de estarmos no pior momento para a poupança, 
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em função da elevação da Selic.” Ora, o Banco do Brasil não já 
concede suficiente crédito agrícola? 

O banco tem diversificado seu funding e pode emitir até R$ 70 
bilhões em Letras Financeiras, LCI e LCA nos próximos meses, se 
preciso. A Caixa se retraiu também nessas emissões... 

A Caixa tem um índice de Basileia alto, de 19,5%, até por 
prudência porque nos próximos sete anos deve devolver cerca de R$ 
3 bilhões ao ano ao Tesouro com o repagamento dos Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida (IHCD). Ora, estes foram contratados 
como “empréstimos perpétuos”! 

Após 18 anos, a Caixa conseguiu retirar a ênfase dos auditores 
do seu balanço em relação ao Fundo de Compensação de Variações 
Salariais (FCVS). 

O preposto na Caixa ainda se autopromove ao dizer ter 
“revolucionado a concessão de microcrédito no Brasil, tendo o maior 
volume de concessão para clientes negativados, sendo o único banco 
a operar com garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças. Foram 
mais de R$ 1,2 bilhão em valores concedidos em mais de 1,7 milhão 
de contratos de microcrédito, sendo mais de 80% dos empréstimos 
para negativados.” No total, o banco chegou a 148,4 milhões de 
clientes, com 221,6 milhões de contas. 

BNDES 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) lucrou R$ 12,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022, 32% 
a mais na comparação anual. Os números do período foram 
beneficiados por uma reclassificação contábil da participação do 
banco de fomento na JBS, gerando ganho de R$ 5,8 bilhões. Houve 
também impacto positivo de R$ 3 bilhões com receita de dividendos 
da Petrobras, além do saldo positivo de R$ 800 milhões de 
equivalência patrimonial. 

Seu preposto com ótica privatista anunciou o banco estar 
preparado para uma eventual privatização da Petrobras. Segundo o 
dito por ele (Valor, 13/05/22), seria “bem-vindo” para a carteira da 
instituição. “Se vier uma demanda formal, sob o guarda-chuva do 
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PND [Programa Nacional de Desestatização], estamos preparados e 
será bem-vindo para nossa carteira”, disse Gustavo Montezano 
durante coletiva sobre o resultado do banco de fomento no primeiro 
trimestre. 

Evidentemente, a privatização da Petrobras foi um anunciado 
eleitoreiro para as bases neoliberais, mas com o desagrado da 
maioria nacionalista do povo brasileiro não tem viabilidade política do 
Congresso Nacional a aprovar. O preposto preferiu não dar prazos 
sobre um eventual contrato do BNDES para estudos envolvendo a 
Petrobras.  

“Eu prefiro não passar um ‘timing’, varia muito de operação 
para operação. Cada concessão e privatização é uma operação única”, 
disse. “Na Eletrobras, fomos mandatados em fevereiro de 2021 até 
agora nada, há quase um ano e meio. Petrobras é outro caso, 
também complexo. Em nossa gestão do BNDES, o período mais curto 
de privatização foi de 15 meses. É uma referência”, acrescentou. 

Outra expectativa gira em torno da privatização da Eletrobras. 
Assumindo a aprovação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) do 
processo, a empresa tem de divulgar o prazo para a privatização. 
Segundo Montezano, é “muito pouco usual” que ser colocada uma 
oferta de ações com o início do verão no Hemisfério Norte, a partir de 
julho até o início de setembro. Afinal, trata-se de privatização e 
desnacionalização... Vender o Brasil barato para os ex (e futuros) 
parceiros de O Mercado. 

O banco de fomento segue reduzindo a carteira de ações “para 
intensificar a atuação em produtos e serviços” – mentira: é para dar 
lucros e pagar ao Tesouro Nacional. Entre janeiro e março de 2022, o 
banco teve um resultado líquido de R$ 1,3 bilhão com a venda de 
ações. 

A despeito dos desinvestimentos, a carteira de participações do 
BNDES ainda é alta e dois terços dela estão concentrados em JBS e 
Petrobras. O risco da carteira caiu ao longo dos últimos meses. Com 
a venda em bloco de uma participação de R$ 2 bilhões de ações da 
JBS, no primeiro trimestre, houve uma reclassificação contábil da 
participação remanescente. Com o desinvestimento, a JBS deixou de 
ser uma empresa coligada. 
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JBS S.A. é uma empresa brasileira originária de Goiás, fundada 
em 1953, e com sede em São Paulo. Com seis décadas de história, a 
JBS é atualmente o maior produtor de proteínas do mundo e a 
segunda maior empresa de alimentos do mundo.  

A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, 
ovina e de frango, e também atua na produção de alimentos de 
conveniência e valor agregado. Além disso, comercializa produtos de 
couros, higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, 
entre outros. 

Atualmente, a JBS possui mais de 400 unidades no mundo, 
sendo mais de 230 diretamente relacionadas à produção de carnes e 
produtos de maior valor agregado e conveniência. A Companhia conta 
com mais de 240 mil colaboradores e com capacidade para processar, 
por dia, mais de 75 mil bovinos, em torno de 14 milhões de aves, 
115 mil suínos e 60 mil peças de couro. 

Além disso, a JBS possui um diversificado portfólio de produtos, 
com dezenas de marcas reconhecidas no Brasil e no exterior, como 
Swift, Friboi, Seara, Maturatta, Plumrose, Pilgrim’s Pride, Just Bare, 
Gold’nPlump, Gold Kist Farms, Pierce, 1855, Primo e Beehive. Essa 
variedade de produtos e a presença em 15 países em cinco 
continentes (entre plataformas de produção e escritórios), atendem 
cerca de 275 mil clientes em mais de 190 nações ao redor do mundo, 
contribuindo enormemente para a exportação brasileira. 

A carteira de participações societárias do BNDES ficou em R$ 
79,2 bilhões, e teve avanço de 19% em relação a dezembro de 2021, 
mas a tendência da atual direção passageira é o banco seguir 
reduzindo suas posições societárias e aumentando a exposição em 
fundos de investimento de O Mercado. Para cada R$ 1 investido pelo 
BNDES em fundos, o resultado na ponta é de 3,5 vezes o valor 
investido. Hoje, a posição do banco é de R$ 10 bilhões. 

A carteira de crédito expandida do BNDES somou R$ 442,9 
bilhões entre janeiro e março, 1,6% a menos se compara à 
contabilizada no quarto trimestre do ano passado. O banco tem hoje 
55% do total dessa carteira alocados em iniciativas para economia 
verde e desenvolvimento social. Entre janeiro e março foram R$ 1,9 
bilhão para economia verde e R$ 2,4 bilhões para desenvolvimento 
social. 
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O BNDES vai devolver este ano R$ 34 bilhões ao Tesouro 
Nacional. No ano corrente, o banco de fomento já entregou R$ 4 
bilhões em recursos ao Tesouro e tem mais R$ 17 bilhões em 
processamento de pagamento. Restam, ainda, R$ 13 bilhões a serem 
pagos até o fim de 2022. 

O lucro das seis principais empresas estatais no ano passado 
renderá R$ 46 bilhões em receita primária para o governo federal, 
nos cálculos do Ministério da Economia. Em 2021, Petrobras, Banco 
do Brasi l , Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Correios e Eletrobras 
apresentaram resultado líquido positivo de R$ 186 bilhões, conforme 
apurado pela pasta depois de as assembleias das companhias terem 
terminado na última semana de abril de 2022. 

Parte dos R$ 46 bilhões já foi adiantada pela Petrobras no ano 
passado. Mesmo assim, a tendência é ser a maior parcela do 
montante total a entrar nos cofres da União em 2022. Somente a 
Petrobras foi responsável por R$ 107 bilhões dos R$ 186 bilhões de 
lucro do ano passado. 

A princípio, em um processo normal, é de se esperar esse 
dinheiro entrar neste ano. Às vezes, a empresa estatal com capital 
aberto retém dividendos. Ela aprova, mas tem um estresse de caixa e 
acaba retendo dividendos para pagá-los quando o estresse passar. 

Mesmo não levando em conta os dados da petroleira, o lucro 
total é um grande resultado, não apenas pelo valor, mas pelo fato de 
há alguns anos quase todas as empresas têm tido resultado lucrativo. 
As reformas pró-mercado começaram a ser realizadas no governo 
golpista temeroso com a Lei das Estatais. Elas têm ajudado nos 
resultados das empresas. 
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Outras três companhias, as bancárias, aparecem em um 
patamar intermediário em termos de resultados: BNDES, com lucro 
líquido de R$ 34,1 bilhões; Banco do Brasil (R$ 21 bilhões); e Caixa 
Econômica Federal (R$ 17,3 bilhões). 

Eletrobras e Correios registraram lucros menores (R$ 5,7 bilhão 
e R$ 1 bilhão, respectivamente). Mas o governo comemora os 
números diante da perspectiva de ambas serem privatizadas. O 
ministro da Economia privatista insiste em “vender terrenos na lua”: 
tem repetido haver boas chances de elas passarem para o controle 
privado em ano eleitoral!  

No caso dos Correios, a avaliação na equipe neoliberal é a 
empresa ter feito um trabalho de virada de resultados, ante os 
prejuízos apresentados em anos anteriores. 

A projeção mais recente do Ministério da Economia, 
apresentada no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias do primeiro bimestre de 2022, era a arrecadação com 
dividendos e participação alcançaria R$ 39,2 bilhões neste ano. O 
número foi revisado em relação à estimativa da Lei Orçamentária 
Anual, aprovada no fim de 2021, pois era de R$ 26,3 bilhões. 

O lucro da Petrobras de R$ 44,5 bilhões, registrado no primeiro 
trimestre de 2022, foi influenciado principalmente pela alta do preço 
do petróleo no mercado internacional. O resultado foi 38 vezes, ou 
3.718%, maior se comparado ao registrado no mesmo período de 
2021. 
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O pagamento total de dividendos para a União em 2022 deve 
superar as estimativas apresentadas pelo Ministério da Economia. Só 
para a Petrobras os dividendos pagos para o governo federal devem 
ficar acima dos R$ 60 bilhões. Os cálculos do Ministério da Economia 
são tradicionalmente mais conservadores e não levam em conta os 
números da petrolífera do primeiro trimestre deste ano. 

Em razão do teto de gastos, um desempenho acima do 
esperado da arrecadação tende a melhorar o resultado primário, a 
principal medida de fluxo das contas públicas. A projeção para este 
ano é de déficit primário de R$ 37 bilhões. Mas, caso sejam levadas 
estimativas para o desempenho da Petrobras, é bem provável o 
governo federal ter um resultado primário positivo. 

Considerações Parciais 

Bancos vivem de receber e emprestar dinheiro, mas não só. As 
grandes instituições financeiras do país têm tentado mostrar a 
investidores: o crédito já não é a principal fonte de lucro delas. 

A maior parte do retorno ao investidor em ações de bancos vem 
de serviços e tarifas, como a de manutenção de conta corrente, 
seguros e investimentos em fundos. A vantagem dessas alternativas 
é ser mais estável, durante crises, por não depender tanto do 
crescimento da economia como depende a demanda por crédito.  

Pessoas deixam de pegar empréstimo, se estão endividadas e, 
subitamente, têm perda de renda. Entretanto, dificilmente fecham a 
conta bancária. 

Na Grande Depressão de 2015-16, os empréstimos recuaram. 
Ao mesmo tempo, os bancos elevaram tarifas de manutenção de 
conta e estimularam a migração de clientes para segmentos de alta 
renda – e, consequentemente, a adquirir novos produtos de 
investimentos. 

O Mercado ainda olha, por exemplo, o Itaú muito como uma 
empresa de crédito. Tem sim uma carteira de crédito enorme, mas 
tem outros negócios na área de serviços e seguros, não sujeitos ao 
ciclo do endividamento com quedas periódicas. 
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Em outro exemplo, a direção do Bradesco sempre olha o banco 
como um mix diversificado de fonte de resultados. Um terço vem do 
crédito, um terço da seguradora e outro terço da parte de serviços, 
englobando consórcios e cartões. 

Aparentemente, o crédito ainda é a principal fonte de receitas 
dos bancos, trazida por correntistas e empresas. Caso excluídas, as 
Receitas em Títulos e Valores Mobiliários e Receitas de Prestação de 
Serviços só superaram o Resultado Bruto de Intermediação Financeira 
(receitas de operações de crédito menos despesas de captação de 
funding) em 2017. 

Entretanto, caso se descontassem todas as Despesas de PCLD 
(Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa), as operações de 
crédito seriam menos rentáveis face às duas alternativas principais. O 
crédito se tornaria menos rentável se comparado aos títulos e 
serviços por causa dos custos de captação e da reserva para proteger 
o banco em caso de calotes. Estas provisões, caso a inadimplência 
esperada não se confirmasse, seriam reversíveis em período 
seguinte. 

A PCLD é “a vacina” capaz de imunizar os bancos até contra os 
efeitos financeiros do pandemônio da pandemia. É elevada na época 
de aumento de concessões de crédito para ser revertida (ou não) a 
depender da futura inadimplência. 

No entanto, como já dito, o sistema bancário é um complexo de 
três subsistemas em processo dinâmico de interações. Um banco 
precisava conceder empréstimo para oferecer todos os outros 
produtos e serviços bancários.  

O modelo bancário hoje se tornou o de ter “uma prateleira 
completa de serviços”, desejados pelos clientes, tanto em gestão de 
dinheiro em reservas, quanto em gestão de pagamentos eletrônicos. 
Em caso de emergência, ambicionam ter o socorro do crédito. 

Apesar de os bancos afirmarem a diversificação de receitas ser 
uma estratégia de negócio, o movimento fica mais evidente em 
períodos de crise, quando a oferta de crédito se encolhe. Em outras 
crises de crescimento, os grandes bancos seguem a mesma 
estratégia. Ganham mais em tarifas e carregamentos de títulos 
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públicos, investindo aquele dinheiro sem ser demandado por 
empréstimos.   

A retomada do crescimento econômico seria parte fundamental 
para a nova geração de Receita de Operações de Crédito – e crucial 
no relacionamento com o cliente. Senão, esse ciclo de substituição de 
receitas não seria apenas pontual ou momentâneo, mas sim eterno. 
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Capítulo 5.  
Emergência dos Bancos Digitais 

Introdução 

Sergio Martin Paez e Guillermo Celso Oglietti, coautores do livro 
La Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021), intitulam o quinto capítulo de “distanciamento social 
e a emergência dos bancos digitais”. 

Afirmam: “as empresas conhecidas como fintechs (financial 
technology) revolucionaram a forma de propiciar serviços financeiros 
na América Latina e no mundo. Em particular, essas empresas se 
propuseram a inovar e otimizar os serviços do sistema financeiro a 
partir de custos operacionais substantivamente menores se 
comparados aos das instituições tradicionais do setor” (2021: 181). 

Da mesma maneira observada com o sistema bancário 
tradicional, está no Brasil o principal mercado regional para as 
fintechs, seguido pelo México e pela Colômbia. 

Segundo Paez e Oglietti, “o crescimento das fintechs é produto 
da massificação dos dispositivos móveis; as altas parcelas da 
população desatendida e/ou excluída do sistema financeiro formal, 
assim como as limitações ou ineficiências de oferta dos atores 
financeiros tradicionais: ‘só os ricos da região acessavam aos serviços 
financeiros tradicionais’.” (idem; ibidem). 

Mantém-se algumas dificuldades para enquadrar estas novas 
operadoras de serviços financeiros e, em particular, os bancos digitais 
no mesmo marco regulatório. A maioria dos países latino-americanos 
ainda não têm normas específicas para defini-los, nem para 
determinar suas atividades nem tampouco proibir certas operações. 

“Na América Latina, as entidades 100% digitais operam 
efetivamente com uma licença de banco são seis no Brasil, três na 
Argentina e um no Equador. Têm uma participação no mercado 
notavelmente baixa (0,3% do sistema bancário regional), seus ativos 
acumulam em redor de US$ 13 bilhões” (2021: 182). 
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Ao longo do ano pandêmico 2020, os ativos aumentaram 
notavelmente em nível regional (+35%), demonstrando certa 
velocidade de inovação. O Brasil se consolida como uma grande 
plataforma de expansão do capital bancário: os seis bancos digitais 
brasileiros são maiores se comparados aos seus congêneres na 
Argentina e no Equador. 

O principal banco digital da região, Inter do Brasil (Minas 
Gerais), já ocupa o 35º. lugar no ranking de ativos no sistema 
bancário brasileiro, onde se colocam 130 banco. É superior ao 
principal banco do Paraguai, o Continental. 

Segundo Paez e Oglietti, “a discussão sobre a nova regulação 
abrirá uma disputa feroz, tanto política, quanto econômica, para 
definir ganhadores ou vencedores do boom da digitalização. O avanço 
da digitalização e dos neobancos tende a anular os gastos de 
infraestrutura” (2021: 183).  

Nesta linha, os coautores inferem o esforço competitivo se 
concentrar, principalmente, na redução e na flexibilização desse tipo 
de gastos e não necessariamente nas taxas de juros do 
financiamento. Portanto, vislumbram uma nova onda a lutar pela 
flexibilização da legislação trabalhista e pela terceirização de serviços 
afim de baratear e reduzir os postos de trabalhos diretos do setor. 

Argumentam a pandemia do COVID-19 ter provocado um 
impacto profundo nos serviços financeiros e impulsionou o mercado 
de fintech na América Latina. Aumentou a aceitação dos pagamentos 
digitais. Provou-se novos produtos e aplicações financeiras. Empresas 
não-financeiras começaram a oferecer compras online, aceitas 
pagamentos com cartões de crédito e integrar-se em plataformas 
digitais. Acelerou a demanda por serviços digitais.  

No último capítulo de seu livro, Paez e Oglietti exploram alguns 
dados dessa nova tendência. Aqui vou analisar se a Inteligência 
Artificial não propiciará inclusão financeira, isto é, aproximação (e 
não distanciamento) social dos grandes bancos digitalizados. 



 142

Soluções para Inclusão Financeira 

O uso da Inteligência Artificial (IA) tem potencial de tornar as 
operações de crédito mais inclusivas, sobretudo para a camada da 
população brasileira com renda mensal igual ou inferior a R$ 3 mil e 
pequenas empresas, com faturamento abaixo de R$ 10 milhões ao 
ano. No lugar de modelos tradicionais, os quais restringiam os grupos 
elegíveis para a concessão de crédito, a IA cruza inúmeras bases de 
dados, individualiza comportamentos e conseguia mitigar a 
inadimplência. 

O uso dessa tecnologia tornou sustentável a atuação de fintechs 
surgidas nos últimos cinco anos, focadas na análise e concessão de 
crédito. Em alguns casos, o uso de IA fez a taxa de inadimplência cair 
de 50% para 10%. 

No mundo existiam vários estudos, especialmente nos Estados 
Unidos e na China sobre o impacto da aplicação de inteligência 
artificial para liberação de crédito por fintechs. Esses estudos 
indicavam melhoria do desempenho dos bancos, especialmente nessa 
área de crédito, graças ao uso de IA. 

Embora tenha sido criada na década de 1950, a Inteligência 
Artificial só́ ganhou maturidade e aplicação prática com o uso massivo 
de dados e os recursos de computação em nuvem. A popularização 
dos smartphones e o desenvolvimento da computação na nuvem 
possibilitaram os dados serem absorvidos, armazenados e 
processados. 

Focalizado nas classes C e D, o negócio de ampliação da 
concessão de crédito não seria possível sem o uso da IA. Ela usa 
algoritmos de machine learning. Combina dados alternativos gerados 
pelo uso dos smartphones de pessoas demandantes de crédito. O 
limite de crédito mensal é baixo, por exemplo, R$ 500. 

Mais de duas mil variáveis são organizadas em uma plataforma 
de IA. Cria espécie de laboratório dentro do Serviço de Proteção do 
Crédito no Brasil. Esse “bureau de crédito” é um serviço de 
informações sobre devedores, capaz de utilizar informações de 
adimplência e inadimplência de pessoas físicas ou jurídicas para fins 
de decisão sobre crédito.  



 143

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é uma empresa de 
tecnologia vinculada com a Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Faz o armazenamento e processamento de todas as 
operações de crédito realizadas pelas empresas associadas. 

Trata-se de um de banco de dados formado pelas CDLs. 
Agregam informações do comércio de todo o Brasil, por meio das 
entidades espalhadas pelas principais cidades do país e, com isso, 
possui uma base de dados de clientes inadimplentes. Desta forma, a 
maior parte dos CPFs participantes desta base de dados são de 
consumidores sem pagar suas compras. 

Com base nela, a IA desenvolveu um perfil de risco e aumentou 
a predição. Conseguiu baixar de 50% para 10% a taxa de 
inadimplência. 

Assim, é possível criar fintech com foco em modelos de IA para 
permitir o acesso de pessoas das classes C e D ao crédito. O tíquete 
médio é baixo. 

Consulta as bases de dados externas e usa também dados de 
navegação do cliente. Tem mais de mil pontos de dados combinados 
com IA geradores de um modelo de crédito. 

Oferece uma plataforma de análise de crédito, usada por 
bancos, financeiras e empresas de varejo ao fazerem crediário. O 
sistema combina big data, machine learning e IA para personalizar o 
modelo de concessão de crédito. 

Uma fintech pode criar o robô de autoanálise para os clientes 
da plataforma. Todos os dados armazenados na plataforma, em 
muitos terabytes, são convergidos em um motor capaz de cruzar 
informações de bases públicas, de birôs e dos sistemas das empresas 
concessoras do crédito.  

A análise, manualmente, pode levar até quatro horas, mas 
passou a ser feita em poucos minutos. Cada empresa pode inserir 
sua inteligência artificial em modelos de crédito. 

A migração dos sistemas de grandes bancos para a nuvem 
permite a usuários e empresas armazenar, manter e acessar dados 
em servidores de alta disponibilidade via internet. Ganhou força, 
acirrando a disputa entre os provedores da tecnologia. 
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Re-evolução Digital dos Cartões de Crédito 

Como mostrado em capítulos anteriores, os cartões de crédito 
foram destaque nos resultados do primeiro trimestre dos grandes 
bancos brasileiros. Eles transacionaram R$ 758,6 bilhões no período, 
uma alta de 36%, segundo a Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços (ABECS).  

No entanto, há um movimento de refrear por parte dos 
emissores. A “indústria de cartões” está mais cautelosa para emitir 
cartões diante do cenário macroeconômico negativo, marcado por 
desemprego, inflação e juros em níveis elevados. Os bancos 
continuam realizando vendas, mas estão discriminando melhor o 
cliente para evitar o aumento do endividamento das famílias. 

O Itaú Unibanco reconheceu ter reduzido de forma importante o 
número de clientes conquistados digitalmente em cartões. Está 
monitorando com bastante cuidado a carteira de cartão de crédito em 
meio ao cenário adverso. 

No primeiro trimestre de 2022, a carteira de cartões do banco 
cresceu 41,4%, mas a base de comparação era baixa. Foram 
reduzidas em 40% a emissão de cartões de crédito e a conquista de 
novos clientes. 

Segundo a ABECS, do total transacionado em cartões, nesse 
trimestre, R$ 478,5 bilhões foram em cartões de crédito (aumento de 
42,4%), R$ 235,4 bilhões em cartões de débito (+15,2%) e R$ 44,6 
bilhões em cartões pré-pagos (+148,4%).  

A quantidade de transações, por sua vez, foi de 9 bilhões, com 
expansão de 38,4%. Destas, 4,3 bilhões foram em cartões de crédito 
(+37,3%), 3,6 bilhões no débito (+21%) e 1,1 bilhão em cartões 
pré-pagos (+180%). 

A ABECS também divulgou: os brasileiros gastaram US$ 849,7 
milhões no exterior entre janeiro e fevereiro, o que corresponde a um 
avanço de 107,5% na comparação anual. Os estrangeiros, por sua 
vez, gastaram US$ 665,5 milhões no Brasil, em um aumento de 
64,5%. 
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Em termos de digitalização da economia, segundo a ABECS, 
houve uma expansão de 35,2% em compras não presenciais no 
primeiro trimestre na base anual, totalizando R$ 162,4 bilhões. Outro 
destaque é o pagamento por aproximação, usuária da tecnologia 
NFC: disparou 455,9% em comparação com os primeiros três meses 
do ano passado, alcançando R$ 103,2 bilhões no primeiro trimestre 
de 2022. 

Na análise regional, a participação de Nordeste, Centro-Oeste e 
Norte no valor transacionado cresceu de 23,8% no primeiro trimestre 
de 2021 para 25,4% agora. Norte e Nordeste foram as regiões que 
apresentaram maior aumento percentual em valores transacionados 
de cartão, com 43,8% e 46,6% respectivamente. Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul tiveram ganhos respectivamente de 40,3%, 30,8% e 
37,4%. Os cartões de crédito ainda estão ganhando escala nacional. 

Sobre o Pix, a utilização da tecnologia como método de 
transferência, substituto das modalidades TED e DOC, é um sucesso 
absoluto e muito maior em lugar do uso como meio de pagamento. 
Comparada à fluidez e à velocidade de transação no cartão de 
crédito, não há tanta utilização do Pix ainda. 

Quem tem mais de 30 anos não se esquece de um dos slogans 
mais célebres da história da publicidade: “Não saia de casa sem ele”. 
Referia-se a um cartão de crédito. 

O slogan foi criado em 1975, pelo lendário publicitário David 
Ogilvy. Mas hoje a American Express está vislumbrando um futuro 
quando as pessoas sairão de casa sem ele. 

A revolução digital “virou de cabeça para baixo” tudo o dito a 
respeito ao comércio de varejo: da instilação do desejo à própria 
necessidade de ir a uma loja. O último bastião a resistir bravamente 
nas práticas do século passado era o pagamento.  

Empresas como Apple e Google, depois de dominarem o 
mercado, respectivamente, de hardware e busca em internet, 
passaram a disputar o mercado de software para celulares. Ambas já 
permitem os usuários pagarem suas compras com o smartphone, 
usando os serviços Apple Pay e Google Wallet. 
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O próximo passo será o pagamento por meio de “dispositivos 
de vestir”, como os relógios inteligentes. Qual será o futuro das 
empresas de cartão de crédito? 

Para seus dirigentes, não haverá mudanças tão drásticas como 
muitos imaginam. Não acreditam na possibilidade de o plástico 
desaparecer. Confiam em um cenário futuro no qual as empresas de 
cartão não cairão na obsolescência. 

Mas isso não quer dizer não existirem desafios, muito pelo 
contrário. Têm de se transformar. 

É preciso ressaltar: todos os sistemas de pagamento móvel 
exigem um cartão de crédito ou débito. A mudança de fato está no 
mecanismo do pagamento: em vez de passar o cartão na leitora, 
basta aproximar o smartphone para a transação ser completada. 

O procedimento é mais simples e mais rápido. Entretanto, Visa, 
Mastercard e American Express continuam responsáveis pela 
movimentação do dinheiro nos bastidores, ou seja, Apple e Google 
ficam com uma pequena porcentagem da transação. 

Um exemplo mencionado é o do Uber. Uma das conveniências 
de andar de Uber tem menos a ver com a limpeza ou a qualidade dos 
carros e mais com um detalhe crucial: quando se chega ao destino, 
não é preciso tirar dinheiro do bolso, pois já está pago com o cartão 
de crédito. 

Basta agradecer o motorista, abrir a porta e descer. As 
informações do cartão já estão cadastradas junto ao Uber. Ele faz o 
débito automaticamente. O ato de pagar com papel-moeda, 
simplesmente, desaparece. 

A American Express tem um acordo com o Uber nos Estados 
Unidos. Todas as viagens feitas com o aplicativo recebem duas vezes 
os pontos do programa de fidelidade. 

Não importa o ato de pagar se tornar invisível via o cartão 
cadastrado no Uber. O importante é a manutenção do relacionamento 
da bandeira com seus clientes. 

Se o feito for simplesmente intermediar o pagamento, a 
bandeira se torna uma commodity. Do ponto de vista do formato 
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instrumental, pouco importa se o plástico desaparecer, afinal, a 
moeda se desmaterializou antes, desde a massificação dos depósitos 
à vista transferidos por ordem de pagamento assinada em cheque.  

Os clientes bancarizados das bandeiras, credenciadoras e 
adquirentes continuam acumulando e usando seus pontos do 
programa de fidelidade pelo celular. 

Mas a marca da empresa não é esquecida quando os cartões de 
crédito não saírem mais da carteira, ou talvez nem sequer existam 
mais? Como vai estar na cabeça dos consumidores se ela não está 
mais no bolso? 

Na realidade, os pontos mais importantes da transição para a 
“carteira digital” têm menos a ver com a comodidade e a simplicidade 
e mais com as vantagens claras de como o usuário vai encarar a 
novidade. Se passar o cartão na leitora ou sacar o celular dá no 
mesmo, não há grandes incentivos para mudar. 

Mesmo em relação às criptomoedas, cujo exemplo mais 
conhecido é o Bitcoin, as bandeiras de cartões de crédito estão 
“interessadas” na tecnologia. Mas muitos dos problemas pressupostos 
dela resolver já foram solucionados com os cartões de crédito. 

Além disso, têm sistemas de autorização, análise de crédito, 
controle de fraudes. Ao analisar as criptomoedas, é essencial ter em 
mente os riscos. Permanecerá, em longo prazo, apenas a tecnologia 
de moeda digital, mas controlada por Bancos Centrais para a manter 
soberana em territórios nacionais. 
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Reflexões Finais 

Sergio Martin Paez e Guillermo Celso Oglietti, coautores do livro 
La Mano Visible de la Banca Invisible: Renta y Lucro Extraordinário de 
las Finanzas em America Latina (Buenos Aires; Mármol / Izquierdo 
Editores; 2021), focalizaram “a exploração financeira na América 
Latina, uma antiga fonte de extração de rendas, a qual durante a 
globalização financeira, adquiriu nível preocupante por seus efeitos 
negativos sobre o desenvolvimento e o bem-estar regional e porque a 
acumulação de capital  vem associada à de um poder político 
ameaçador das democracias latino-americanas” (2021: 197). 

Pelo contrário, parece-me os bancos públicos brasileiros terem 
sido responsáveis, em grande medida, por tirar parcialmente o atraso 
histórico do desenvolvimento socioeconômico no Brasil, incluindo-o 
entre os grandes países emergentes, antes restrito ao grupo dos 
BRIC (Brasil-Rússia-Índia-China).  

Quanto ao poder político ameaçador das democracias, não 
adoto o economicismo, isto é, a economia determinando diretamente 
a política. O risco é o populismo de direita, emergente em diversos 
países, em contexto de crise econômica de âmbito mundial, com o 
fim do boom de commodities em 2011, mas sem ser determinado por 
ela. 

Saez e Oglietti dizem sua preocupação democrática os induzir a 
“suspeitar deste sistema de representação da vontade das maiorias 
não ser compatível com o formato de capitalismo rentista 
predominante na região e no mundo ocidental” (2021: 198). 

Eles argumentam as instituições serem capturadas pelos muitos 
ricos. Esse seria o pior efeito da “armadilha da desigualdade”, isto é, 
a incapacidade de redução da pobreza e da desigualdade social se 
perpetuar pela desigualdade da representação política. 

Contrariando essa hipótese, os dois líderes da atual polarização 
política-eleitoral no Brasil são emergentes de castas não tipicamente 
compostas por muitos ricos: a dos trabalhadores organizados e a dos 
militares-milicianos. Têm raízes populares, embora um se coloque na 
centro-esquerda em contraposição ao outro, assumidamente, 
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representante da extrema-direita conservadora. Os muitos ricos não 
têm candidatos presidenciais próprios com chance eleitoral. 

O problema se coloca na representação congressual. A 
pergunta-chave é: por qual razão a maioria do eleitorado se omite ou 
vota em candidatos conservadores? Influência paroquial ou religiosa, 
carência de educação formal e política, efeito de propaganda em 
campanhas eleitorais caras, atração por “celebridades midiáticas”? 

Enfim, não me parece haver um automatismo entre riqueza e 
escolha política. Essa ideia seria própria de um reducionismo analítico 
simplório. Aqui, no Brasil, não se comprova essa hipótese “as 
instituições são capturadas pelos muito ricos” (idem; ibidem). 

Para os denunciantes, “o ‘setor’ [sic] financeiro é pouco mais 
além de um rentista, não recebe seu prêmio suculento por criar 
riqueza, mas sim por apoderar-se dela. A rentabilidade bancária tem 
mais de privilégio em lugar de mérito” (id.; ibid.). 

Platitude é uma afirmação banal, sem sentido ou prosaica, 
frequentemente usada como um clichê. Encerra o pensamento 
analítico racional, para satisfazer o emocional, derivado do mal-estar 
social. A afirmação pode até ter alguma verdade, mas seu significado 
é perdido, devido ao seu uso excessivo, uniforme, regular, monótono.  

Outra platitude é afirmar “os privilegiados são antidemocráticos 
por natureza, pelo ódio engendrado contra a maioria a lhes disputar 
esses privilégios” (id.; ibid.). 

É um raciocínio circular, onde a conclusão aparece de forma 
óbvia como premissa, ou seja, é uma repetição da premissa com 
palavras diferentes. Nessa petição de princípio, a conclusão (“contra a 
maioria”) é tomada, implicitamente, em sua premissa (“minoria”). 

É o caso de perguntar: uma maioria de delegados de estados 
desunidos não elegeu Trump? Uma maioria de preconceituosos, mal-
informados sobre a Operação Lava-Jato, não elegeu um capitão 
reformado, corporativista em benefício de sua casta militar e seu clã 
familiar, e conservador em costumes? 

A falsa dicotomia de pensamento binário reduz tudo no âmbito 
da discussão a duas categorias opostas. Ao rejeitar uma das opções, 
o interlocutor não teria alternativa a não ser aceitar a outra. 
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Saez e Oglietti acrescentam: “há efeitos secundários, derivados 
do rentismo. Entre outros, está o fenômeno vinculado à evasão fiscal 
e à fuga de capitais. La banca é participante necessário de ambos os 
processos. (...) reduz a renda nacional e o emprego. Também tem 
efeitos monetários e é uma das causas da inflação (...) desvaloriza a 
moeda nacional e assim provoca aumento de preços, via custos e 
expectativas” (2021: 199). 

Nessa Falácia da Bola de Neve, os autores não apresentam 
provas concretas dessas consequências serem inevitáveis em todos 
os países latino-americanos. Apostam no medo do leitor ao 
demonizar os bancos por supostamente levar ao cenário assustador. 

Porém, o estudo de caso do Brasil, de maneira mais profunda, 
sugere o caso da Argentina, em comparação, ser algo à parte. Daqui 
a fuga de capitais dolarizados para o Uruguai não é tão pronunciada 
como é da Argentina, de modo a ter esses efeitos maléficos. O 
problema não estaria, de fato, na preferência dos argentinos por 
manter suas reservas financeiras em dólares – e não na moeda 
nacional? 

Essa dolarização massiva da reserva de valor, de fato, 
apresenta o risco de hiperinflação. Usado o dólar com cotação em 
elevação também como unidade de conta, faz disparar as 
precificações na moeda nacional, usada como meio de pagamento.  

O útil seria avaliar a possibilidade de se inspirar na experiência 
brasileira para evitar a dolarização. Antes de 1994, aqui se usava 
correção monetária nos contratos (salariais, aluguéis, fornecimentos, 
dívidas), em uma economia indexada. Na transição entre o Cruzeiro e 
o Real, usou-se URV (Unidade Real de Valor), uma referência para a 
fixação da cotação oficial do dólar, no dia seguinte, na qual os preços 
eram estáveis e não remarcados pela inflação existente na 
precificação com a antiga moeda nacional.  

Aceita pela população a ideia de não haver inflação em URV/
US$, trocou-se o nome desse indexador para Real e estabilizou-se a 
taxa de câmbio com as reservas cambiais disponíveis. Entre março de 
1995 e janeiro de 1999, adotou-se o Regime de Banda Cambial. 
Depois, adotou-se o Regime de Meta de Inflação com “o tripé 
macroeconômico”, onde a taxa de juro é fixada de maneira 
disparatada em relação à norte-americana. 
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Essa solução anti-dolarização acentua o rentismo em moeda 
nacional? Sim, visa evitar a fuga de capitais do mercado financeiro 
formal para o informal ou paralelo. 

É causa da rentabilidade exuberante de la banca brasileira? Em 
parte, sim, por causa da elevada remuneração da carteira de títulos 
de dívida pública, carregados tanto por instituições financeiras, 
quanto por investidores institucionais (fundos de investimentos, 
fundos de pensão, seguradoras) – e até mesmo uma parte menor 
(atualmente cerca de 10%) por investidores não residentes. 

Em outra parte, as operações de crédito com cheque especial, 
de cartão de crédito e de empréstimo não consignado apesar de 
serem menos representativas em relação ao estoque de crédito total, 
contribuem de forma relevante para o resultado do sistema. Isto por 
causa dos juros elevadíssimos cobrados em modalidades 
emergenciais.  

Recentemente, mais de um terço da margem de crédito líquida 
de Pessoa Física decorreu dessas operações, apesar de 
representarem apenas um décimo do estoque de crédito. Antes do 
declínio do uso de cheque especial e de empréstimo não consignado, 
esses três produtos com maior inadimplência contribuíam com mais 
da metade da margem de crédito líquida, considerando-se o 
percentual de despesas de Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa (PCLD) associadas a cada modalidade de crédito. 

As modalidades “cartão de crédito à vista” e “cartão de crédito 
parcelado lojista” não são incluídas nesse percentual de estoque, pois 
são serviços de pagamento e não concessão de crédito. Apesar de 
não renderem juros, essas duas operações possuem o risco de 
inadimplência das parcelas. Por esse motivo, as instituições 
financeiras precisam constituir provisão para perdas com crédito 
referentes a esses saldos a receber. 

A PCLD explica a “imunização” de bancos contra eventuais 
dificuldades, inclusive crise pandêmica. “Em tempos de vacas 
gordas”, cria provisões para serem revertidas “em tempos de vacas 
magras”, apresentando sempre um “balanço embonecado”... 

A especificidade do modelo brasileiro de cartões de crédito é 
uma explicação decisiva para o lucro bancário no Brasil. Assim como 
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é específico o crédito bancário concedido ao governo e empresas 
públicas, no qual o Brasil se colocou em segundo lugar no mundo 
com 53,22% do PIB em 2019, abaixo apenas do Catar (72,26%). Na 
América Latina, o México vem em seguida com 17,24%. A Argentina 
não aparece nos dados do FMI. Por quê?! 

*** 

Confirmei aqui, neste relatório de pesquisa empírica publicado 
em livro digital, minha suspeita da maior fonte de lucro dos big six 
bancos, no Brasil, estar no carregamento de títulos de dívida pública 
por Tesourarias. A DPMFi em dezembro de 2021 atingiu R$ 5,4 
trilhões. Os “mais ricos”, desde sempre, preferem o risco soberano 

para receber juros em lugar de sofrer o aumento da carga tributária 
progressiva. 

Para essa demonstração, extrai do Resultado de Intermediação 
Financeira (RBIF), dado pela diferença entre Receitas (RIF) e 
Despesas (DIF) de Intermediação Financeira, as Rendas de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários (RTVM), bem como 
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos 
(RDER) e Resultado de Operações de Câmbio (ROC). 

Esse Resultado Bruto de Intermediação Financeira strictu sensu 
do big six bancos brasileiros, descontado das operações típicas das 
Tesourarias dos bancos, isto é, aplicações de recursos próprios, 
surpreendentemente, deu negativo, quando subtrai nas Despesas 
também a Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (PLCD). 
Dedução: caso se confirmasse essa perda total, as operações de 
crédito seriam deficitárias para os seis maiores bancos do Brasil! 

Além disso, descobri as receitas de Tesouraria desses bancos 
terem sido, recentemente, mais de o dobro da soma de suas Rendas 
de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias. Descontadas 
todas as despesas, inclusive PCLD, o RBIF strictu sensu, isto é, sem 
Tesouraria, seria ainda acima da Receita por Prestação de Serviço e 
da Receita das Tarifas Bancárias, mas bem abaixo das receitas de 
Tesouraria. 

Quanto à crítica dos autores de “o ‘setor’ [sic] financeiro ter 
uma rentabilidade afastada da realidade econômica regional e 
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internacional, independente do destino do resto dos mortais”, 
contraponho dois pontos levantados no estudo do caso brasileiro.  

Em primeiro lugar, é positivo o sistema financeiro nacional, bem 
como todos os bancos latino-americanos, ter se preservado sem 
nenhuma bancarrota. Com “efeito demonstração”, afetaria a gestão 
do dinheiro dos trabalhadores, investido para suas aposentadorias. 

Em segundo lugar, em 2020, o principal fator responsável pela 
queda da rentabilidade foi o aumento das despesas com Provisão 
para Crédito de Liquidação Duvidosa. Esta PCLD é “a vacina” capaz 
de imunizar os bancos até contra os efeitos financeiros do 
pandemônio da pandemia. É elevada na época de aumento de 
concessões de crédito para ser revertida (ou não) a depender da 
futura inadimplência. 

Os autores clamam: “é hora de a política colocar freios ao 
rentismo financeiro global (...) enfrentar este parasitismo. (...) os 
centros financeiros mundiais (...) são os depositários residuais desta 
extração global de rendas. A financeirização da economia prejudica 
aos países centrais (...) entretanto, eles também recebem o fruto da 
extração global de rendas do resto do mundo (...) a elite financeira 
dos países centrais teceu redes de influência política. (...) os 
organismos financeiros internacionais, como o FMI, com o poder 
suficiente para liderar uma reforma em direção à desfinanceirização 
da economia global, são parte do problema e igualmente estão 
penetrados pelos interesses da burguesia financeira global. (...) seus 
dirigentes são suspeitos de estar afetados por conflitos de interesses, 
o problema conhecido como ‘puertas giratórias o double hat en inglês 
(doble sombrero)’”(2021: 200-201). 

É difícil não classificar tal raciocínio – “tá tudo dominado, mano” 
– como uma típica Teoria Conspiratória ou Conspiracionismo. Ela é 
uma hipótese especulativa surgida quando há algumas pessoas ou 
até mesmo umas organizações com uma “trama” para causar ou 
acobertar, por meio de planejamento secreto ou de ação deliberada, 
uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial 
à sociedade. 

Capitalismo rentista é um termo usado e abusado pelos autores 
da literatura da financeirização para descrever a crença em práticas 
econômicas de monopolização do acesso a qualquer tipo de 
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propriedade (física, financeira, intelectual etc.) e obtenção de lucros 
significativos sem contribuição para a sociedade.  

O parasitismo é uma relação interespecífica, pois existente 
entre indivíduos de espécies diferentes, e desarmônica, porque um 
dos envolvidos é prejudicado. O discurso “nós contra eles” possui 
grande força retórica para convencimento de incautos. 

Saez e Oglietti, tal como os economistas neoliberais, pregam 
“reformas”. No caso deles, diferenciam-se por “os grandes princípios 

da reforma [do ‘setor’ financeiro latino-americano] devem orientar-se 
para la banca seja mais nacional, incorpore-se ao setor público, seja 
mais competitiva, mais inclusiva, digital e universal, enviesada para o 
financiamento da produção e o emprego, e desvinculada do delito da 
evasão e fuga” (2021: 201). 

A convicção de ser necessário “tomar as rédeas da história” e 
reorientá-la de acordo com as “soluções para atender objetivos 
superiores” é uma atitude caracterizada pela incapacidade de 
“entender o futuro como história”. Afinal, ele é resultante de uma 
pluralidade de ações e decisões de múltiplos agentes econômicos, 
com forças sociais e políticas díspares – e conflito de interesses entre 
si.  

A cadeia lógica das transformações econômicas se prolonga em 
direção ao futuro. O presente deve ser entendido como história e o 
futuro também, ou seja, existe dependência de trajetória, porque a 
história importa para sucessivos eventos interdependentes.  

Todas as opções e decisões propostas em mudança de rota 
histórica, de modo a procurar novos caminhos para a história, só 
ganham existência real caso sejam formuladas e socialmente 
reconhecidas como próprias de um “sujeito” (aliança de grupos 
econômicos, classes sociais, partidos políticos) com profunda inserção 
no sistema, força, influência etc. Não é o caso de intelectuais 
reformistas. 

O momento quando se coloca essas opções também é chave. A 
resistência à introdução de mudanças progressistas é mais tênue nas 
encruzilhadas históricas.  
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Estas são atingidas somente quando a evolução histórica cruza 
os problemas sociais com os problemas econômicos. Infelizmente, os 
primeiros, por exemplo, devido à desigualdade, não têm impedido o 
funcionamento e a expansão econômico-financeira do complexo 
sistema capitalista. 

“Só completaram o difícil trajeto do papel à realidade aqueles 
programas e proposições sugeridos pelas próprias dificuldades 
encontradas pelo sistema econômico em evolução”, aprendi com meu 
saudoso Professor Antônio Barros de Castro (7 Ensaios sobre a 
Economia Brasileira. Rio de Janeiro, Forense, 1969. p. 13). 

“A ideia de as finanças não criar rendas, mas sim se apropriar 
da riqueza criada por outros setores” (2021: 203) não é adotado por 
nenhum indivíduo “bancarizado”. Ele, afinal, busca se inserir no 
sistema financeiro nacional, voluntariamente, para receber e fazer 
seus pagamentos, capitalizar com juros compostos o estoque de suas 
reservas financeiras, obtidas com sobras dos fluxos de renda do seu 
trabalho, durante anos, e em emergências se socorrer com crédito. 

Os empreendedores sabem ter necessidade de serem capazes 
de mobilizar capital de terceiros, avaliar projetos viáveis para 
obtenção de financiamentos, administrar o risco crescente com 
endividamento, monitorar os incentivos para administradores, fazer 
negócios inovadores, redirecionar os recursos de velhos para novos 
canais de circulação monetário-financeira. Desse modo, geram 
ocupações. 

O desafio deles não é só fazer inovação disruptiva, ou seja, 
destruição criativa com invenção, alguma possibilidade tecnológica 
ainda não tentada, mas também lançar novos produtos ou pesquisar 
novas fontes de matérias primas. Em um sistema bancário complexo, 
necessitam acessar crédito farto e barato.  

Para tanto, é propício um ambiente de negócios com direitos de 
propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos, para a 
alavancagem financeira do negócio. Estabilidade econômica e 
institucional é um pi lar básico para o desenvolvimento 
socioeconômico. 

O sistema bancário é complexo. É necessário saber o analisar 
em todos seus componentes interdependentes e/ou interativos: 
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subsistema de pagamentos, subsistema de gestão de dinheiro e 
subsistema de financiamentos. 
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Anexo Estatístico 
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Bank return on equity, in percent in Asia: The average for 2019 
based on 43 countries was 14.96 percent. The highest value was in 
Tajikistan: 92.84 percent and the lowest value was in Lebanon: -6.49 
percent. 
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Bank return on equity, in percent in Africa: The average for 2019 
based on 40 countries was 21.33 percent. The highest value was in 
Zimbabwe: 72.28 percent and the lowest value was in Mauritania: 
1.48 percent. 

Classificações de 153 países quanto à Rentabilidade sobre Ativos 
(ROA) bancários, em percentagem, a média em 2019 foi 1,98%. O 
valor mais alto foi em Tajiquistão: 29,34% e o valor mais baixo foi 
em Angola: 0,78%.  

A Argentina ficou em 3º. lugar no ranking mundial com 6,11%, ou 
seja, “fora da curva”, mesmo para o padrão latino-americano. O 
Brasil, em 71º. com 1,60%, ficou pouco abaixo dos Estados Unidos 
em 66º. com 1,64%. 

 



 161

 

 



 162

 

 

 



 163

 

 

Obs . : pe los g rá f i cos ac ima, pe rcebe-se uma re la t i va 
desintermediação financeira na Argentina. O México retoma o 
crescimento do sistema financeiro, enquanto o Brasil e o Chile se 
aproveitam mais da positiva “financeirização” para o financiamento 
interno com moeda nacional. 
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Fonte: hUps://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/  

https://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/
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