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“Não precisamos mais da espada de fogo do Bolívar,
precisamos de banco de investimento”.
(Frase do Lula, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 2011)
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Introdução
Neste ano, estão falindo dois bancos por semana nos Estados Unidos. Apenas no dia 8
de agosto de 2011, o Bank of America perdeu 20% do seu valor de mercado!
Em 2008, eles estavam, todos, falidos porque especularam com o dinheiro alheio e,
quando veio a crise, não tinham lastro para cobrir os depósitos.
Porém, eles são grandes demais para falir. Por isso, foram salvos pelos governos
patronais, que injetaram U$ 16 trilhões de dólares do dinheiro público para salvar os
bancos, deixando a parte podre das dívidas com o Estado.
Os donos desses bancos são as famílias mais ricas e poderosas do planeta: Rothschild,
Warburg, Rockfeller....
“Lucros Privados, Prejuízos públicos”: esta é a máxima do imperialismo, o capitalismo
globalizado.
Agora estamos diante de uma nova fase da crise, provavelmente iniciando uma nova
recessão mundial, em que as dívidas dos governos se tornaram uma carga pesada para
a sociedade e ameaçam quebrar países inteiros, além de bancos, empresas e famílias.
Apesar da magnitude da crise e do sacrifício dos trabalhadores, os banqueiros pegaram
o dinheiro público e seguem especulando no mercado financeiro pelo mundo afora.
Estima-se que esse mercado especulativo de derivativos alcance uma soma de US$ 600
trilhões de dólares, cerca de 10 vezes mais do que tudo que se produz no mundo em
um ano.
Já refletindo a nova onda da crise, os grandes bancos internacionais tiveram perdas
bilionárias no seu valor de mercado.
Evidentemente, esta situação afeta também os bancos brasileiros. Em menor escala,
mas, sem dúvida, afeta.
Somente nos primeiros dez dias de agosto de 2011, os primeiros sintomas da crise no
Brasil fizeram os bancos perder 8,4% de seu valor de mercado: R$ 32 bilhões de reais.
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Segundo a Economática, empresa que acompanha as informações da Bolsa de Valores,
desde 31 de dezembro de 2010 a agosto de 2011, o valor de mercado dos bancos
brasileiros caiu em R$ 119 bilhões de reais.
No Brasil, os bancos aparentam solidez total. Porém, sempre está falindo um pequeno
ou médio banco brasileiro, que é absorvido por um grande.
Ontem, o Panamericano. Hoje, o Schahin e o Morada. Qual será o próximo?
Isto revela a fragilidade do Sistema Financeiro Brasileiro, que, até agora, se salvou com
ajuda do Estado, com o PROER na década de 1990, e agora com a trilionária dívida
interna pública, que dá sombra e água fresca para os bancos instalados no Brasil.
Para quem crê na fortaleza do sistema brasileiro, ficam as palavras do ex- presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, em meio à crise de 2008-2009:
“Grandes empresas brasileiras tinham assinado contratos de derivativos
vendendo dólares equivalentes, em alguns casos, a anos de exportação. Com
a depreciação cambial, o prejuízo dessas empresas aumentou enormemente.
Elas ficaram insolventes. Eram empresas grandes, não se sabia quantas
nem quais. Elas tinham contrato majoritariamente com bancos
internacionais. Só que mantinham linhas de crédito com grandes bancos
nacionais. O prejuízo poderia chegar a proporções monumentais. O mercado
estava de tal maneira alavancado que, se o Banco Central não interviesse,
geraria perdas extravagantes para bancos brasileiros que tinham crédito
1
com essas companhias” .

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) informou que as perdas das empresas
brasileiras com operações especulativas com derivativos foram de U$ 25 bilhões de
dólares, que levou à falência duas grandes empresas brasileiras, a Sadia e a Aracruz.
Também levou à crise o Banco Votorantim, nono maior banco brasileiro, cujas perdas
alcançaram R$ 2,2 bilhões de reais. O governo brasileiro, por intermédio do Banco do
Brasil, salvou o Votorantim, comprando 49% das suas ações.
Estas perdas com especulação correspondem praticamente à queda dos lucros das 500
maiores empresas que atuam no Brasil, cujos lucros caíram de U$ 81 bilhões em 2007
para U$ 55 bilhões em 2008.
Porém, os cinco maiores bancos brasileiros passaram ilesos pela crise e seus lucros
sequer diminuíram, pois foram blindados pelo governo, que ofereceu todas as
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Em entrevista publicada na Folha de S. Paulo, em 14 de setembro de 2009, o presidente do Banco Central, citado por
MALBERGIER; AITH, 2009.
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vantagens para os banqueiros, principalmente a garantia de operar com títulos da
dívida pública. Assim, quer chova, quer faça sol, o governo garante lucros fantásticos
para os banqueiros.
Ainda em 2011 e nos próximos anos, aumentarão as falências e compra de bancos,
pelo aprofundamento da crise internacional e devido à implantação de novas regras
(Basileia III), que obrigarão os bancos a manterem um nível de reservas superior ao
que eram obrigados até agora.
Por que até agora a crise não atingiu os maiores bancos brasileiros e, pelo contrário,
são os grandes vencedores entre todos os setores empresariais?
No Brasil há uma superconcentração bancária, em que os 10 maiores bancos detêm
85% de todo o sistema financeiro brasileiro.
O Brasil é dominado por um oligopólio de cinco bancos (chamados doravante de G5 –
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, CEF e Santander) que foram favorecidos pela
hiperinflação na década de 80 e depois foram novamente favorecidos pelos juros mais
altos do mundo, que prevalece até hoje.
Uma pequena notícia, que passou despercebida no jornal O Estado de São Paulo do dia
28 de agosto, informava que os bancos brasileiros ganham R$ 3,5 milhões por dia com
juros do cheque especial, que cobram 118% ao ano!
Ou seja, somente com juros do cheque especial estão ganhando cerca de R$ 1 bilhão
de reais ao ano.
Os grandes bancos brasileiros não foram atingidos pela crise porque estão blindados
com toda a riqueza da nação. Foram favorecidos pelas decisões dos governos que, com
argumentos falsos, alegaram que agindo assim protegeriam os empregos e o pequeno
investidor, quando, na verdade, o que se comprovou foi o favorecimento a grandes
especuladores.
Nos últimos 16 anos, nos dois mandatos de FHC e dois mandatos de Lula, os cinco
maiores bancos cresceram em 1.260% nos ativos (todas as riquezas em poder dos
bancos, seus e de terceiros). Isto é, um crescimento de 80% ao ano!
Os lucros cresceram 1.575% nos últimos 16 anos, uma média de 121% ao ano! Isto
significa que, a cada ano, os bancos dobram seus lucros de forma continuada há 16
anos.
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Este afluxo de riqueza do país para os grandes bancos tornou as famílias de banqueiros
nas mais ricas do país. Moreira Salles, Setúbal, Egydio de Souza Aranha, Aguiar, Safra,
etc. se contam entre os maiores bilionários do país.
Boa parte dessa riqueza vem do parasitismo da Dívida Interna Pública, em que os
bancos ganharam R$ 146 bilhões de reais em 2010, somente com agiotagem dessa
dívida que já chega a R$ 2,5 trilhões de reais, quase igual a toda a riqueza produzida
em um ano no Brasil.
Para se ter uma ideia, a quantia que os banqueiros ganharam com juros da Dívida
Pública é maior do que tudo que o Governo Lula gastou com Saúde, Educação, BolsaFamília e Reforma Agrária no ano de 2010.
Enquanto isso, os bancários sofrem perdas salariais fantásticas. Se os lucros cresceram
a uma média de 121% ao ano nos últimos 16 anos, a folha salarial cresceu apenas 19%
ao ano, nesse mesmo período. E, pior ainda, esses 19% não correspondem ao aumento
salarial dos funcionários, pois na folha salarial total estão inseridos o aumento do
número de funcionários e o aumento espetacular dos honorários das diretorias dos
bancos.
Vejamos um exemplo: em 1995 o Banco do Brasil gastava, contando salários e
encargos, com um funcionário o correspondente a 21 Salários Mínimos da época e em
2010 gastou o correspondente a 7,5 salários mínimos, segundo dados fornecidos pelo
Banco Central.
A exploração é tanta que um trabalhador do Itaú paga seu salário mensal em 11 horas
de trabalho, já que rendeu para o banco R$ 839 mil reais em 2010, enquanto o banco
gastou apenas R$ 78 mil reais em 2010, considerando todas as despesas salariais e de
encargos sociais desse funcionário.
O objetivo deste estudo é analisar a situação dos bancos dentro da sociedade
brasileira e em comparação entre eles, nos últimos 16 anos, de FHC a Lula.
Veremos que, desde a crise dos anos 90, o setor estatal e nacional perdeu peso no
sistema financeiro para o setor privado e estrangeiro. Até os bancos estatais
funcionam em forma de oligopólio, junto com o setor privado e estrangeiro, contra a
sociedade brasileira, o povo trabalhador em geral e os bancários em particular.
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Os bancos brasileiros no mundo hoje
Os bancos brasileiros não estão entre os maiores do mundo em tamanho. O primeiro
banco brasileiro a aparecer no ranking mundial em patrimônio líquido é o Itaú, em 34º
lugar, seguido pelo Banco do Brasil em 38º lugar e o Bradesco em 41º, em números
fornecidos pela The Banker, revista especializada da área.
Porém, em lucratividade, os bancos brasileiros estão nos primeiros postos:
Comparação resultados dos 1.000 maiores bancos do mundo com o total do Sistema Financeiro Brasileiro
2009/2010
1000 Maiores Bancos do Mundo

Total dos Ativos (em trilhões de US$)
Patrimônio Líquido (em bilhões de US$)

2010

2009

101.641

95.532

6,4%

2.632

2.073

26,9%

5.434

4.915

10,6%

260

198

31,1%

40

30

34,2%

Lucro Líquido (em bilhões de US$)
Retorno sobre capital próprio (ROE em %)
Retorno sobre os Ativos (ROA em %)

%

Sistema Financeiro Brasileiro
2010

2009

%

13,1%

8,6%

15,5%

15,1%

0,7%

0,4%

1,5%

1,4%

Fonte: Dados dos 1.000 maiores bancos do mundo são do The Banker, Fonte do SFB são do Banco Central - elaboração ILAESE

Observa-se nesse comparativo entre os 1.000 Maiores Bancos do Mundo e o Sistema
Financeiro Brasileiro que os bancos brasileiros representam apenas 2% dos ativos dos
1.000 maiores bancos do mundo, em 2009, e 2,6% em 2010.
Porém, o crescimento dos bancos brasileiros se dá em uma velocidade de 3 a 4 vezes
maior que os bancos do mundo.
E no que trata da lucratividade, a média do retorno dos lucros sobre o capital investido
aqui no Sistema Financeiro Brasileiro, em geral, se mantém no dobro da média
mundial (mostrada no gráfico abaixo):
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No caso do Brasil, a média da rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido foi de 11,7%
entre 1996 e 2010, o dobro da rentabilidade dos bancos em nível mundial.
Visto individualmente, por banco, esta vantagem dos bancos brasileiros é maior ainda,
mesmo comparado com grandes bancos dos Estados Unidos, que são os maiores do
mundo.
Entre os 19 bancos mais rentáveis do Continente Americano, o primeiro, o segundo e o
terceiro são bancos brasileiros: BB com retorno sobre o patrimônio de 26,4%, o
Bradesco com 22,3%, e o Itaú Unibanco com 20,5%, em 2010.
Para se ter uma ideia, o primeiro banco dos Estados Unidos a aparecer na lista tem
uma rentabilidade de 12,9%, a metade da brasileira. O Citibank nem aparece na lista
(veja tabela 1, no anexo estatístico).
Os três maiores bancos brasileiros lideram com larga vantagem no quesito de
rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido. Isto significa que para cada 100 reais de
patrimônio que tem o Banco do Brasil, ele gera 26,46 reais por ano. Um retorno
espetacular!
Esta alta lucratividade coloca os três maiores bancos brasileiros (Itaú, BB e Bradesco)
entre os grandes bancos do mundo (tabela 2, anexo estatístico).
Estes retornos extraordinários muitas vezes, no capitalismo, são o prenúncio de grandes
tempestades.
É o alerta que faz a renomada revista The Banker, sobre o sistema financeiro brasileiro:
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“Finalmente, uma palavra de cautela sobre o Brasil, cujos bancos têm o
segundo maior lucro médio do planeta. Embora os lucros tenham
aumentado mais de 50% desde o início da crise financeira em 2007, as taxas
de retorno estão em declínio, comparando-se com o período pré-crise. São,
talvez, os primeiros sinais de que o notável crescimento dos bancos
brasileiros, cuja quota de lucros globais aumentou de 3% em 2007 para 5%
em 2010, pode arrefecer nos próximos anos.
RANKING DOS PAÍSES COM PROPORÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS
MAIS ALTOS
Ranking

Média entre
empréstimos/depósitos

País

1

Irlanda

219%

2

Holanda

202%

3

Suécia

195%

4

Dinamarca

176%

5

Tailândia

168%

6

Qatar

143%

7

Portugal

140%

8

Noruega

133%

9

Brasil

132%

10

Itália

129%
Fonte: The Banker

Talvez a alta proporção entre empréstimos e depósitos no Brasil, que está
em 132% - veja tabela acima - esteja alertando para uma bolha de crédito
no Brasil.”

O Banco Internacional de Compensações (BIS), espécie de Banco Central Mundial,
também alerta que o oba-oba de crédito pode afetar os países “emergentes” da
mesma forma que atingiu os países ricos.
“O rápido aumento do endividamento e dos preços dos ativos originou um
super dimensionamento dos setores financeiros e da Construção Civil. As
lições da crise são igualmente aplicáveis às economias de mercado
emergentes. Aquelas em que as dívidas estão propiciando grande alta nos
preços dos imóveis e boom de consumo correm o risco de acumular os
2
desequilíbrios que agora sofrem as economias avançadas”.

2

81o Informe Anual – BIS 1 de abril de 2010–31 de março de 2011 – Basileia, 26 de junho de 2011
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A demonstração desta supervalorização dos bancos brasileiros se expressa na sua boa cotação
de mercado, em que os três principais bancos brasileiros aparecem como o 10º (Itaú), 17º
(Bradesco) e 30º (Banco do Brasil) com maior valor de mercado entre os grandes bancos do
mundo (tabela 3, anexo estatístico).
Não é à toa que a maior parte dos bilionários brasileiros que aparecem na lista da Revista
Forbes são banqueiros:
Banqueiros Bilionários do Brasil – Revista Forbes 2011
Ranking Forbes

Nome

68

Joseph Safra

247

Fortuna bilhões US$

Banco

11,4

Safra

Aloysio de Andrade Faria

4,3

Real

347

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

3,2

Itaú-Unibanco

347

Ana Lúcia de Matos Barreto Villela

3,2

Itaú-Unibanco

376

André Esteves

3,0

BTG-Pactual

440

Fernando Roberto Moreira Salles

2,6

Itaú-Unibanco

440

João Moreira Salles

2,6

Itaú-Unibanco

440

Pedro Moreira Salles

2,6

Itaú-Unibanco

440

Walter Moreira Salles Filho

2,6

Itaú-Unibanco

488

Moises Safra

2,4

Safra

595

Maria de Lourdes Egydio Villela

2,0

Itaú-Unibanco

879

Lina Maria Aguiar

1,4

Bradesco

938

Júlio Bozano

1,3

Bozano

Lia Maria Aguiar

1,1

Bradesco

1.057
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O G5 nas crises de 2008/2009, em 2010 e
as estimativas para 2011
Como se sabe, em 2008/2009 o mundo passou por uma grave crise econômica
internacional. Aqui no Brasil, apesar de sofrer efeitos menores, a crise incidiu na
economia brasileira, que se expressou em uma recessão em 2009, em que o PIB ficou
negativo (queda -0,6%).
Essa crise atingiu igualmente as 500 maiores empresas brasileiras, que se expressou na
queda de vendas e lucros.
Porém, os 5 maiores bancos brasileiros passaram incólumes pela crise e suas receitas e
lucros cresceram de forma continuada.
Comprove estas afirmações nos gráficos abaixo:

Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores e Banco Central. Elaboração ILAESE
Valores referentes a receitas dos 5 maiores bancos têm como base as Receitas de Intermediação financeira

Observa-se que houve uma queda de 10% das vendas das 500 maiores empresas
instaladas no Brasil, em 2009, enquanto os 5 maiores bancos brasileiros cresceram em
média 30% entre 2007 e 2010.
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No que se refere aos lucros, acontece o mesmo, como comprova o gráfico seguinte:

Bilhões de reais

Comparativo 500 Maiores X G5 Lucro Líquido – em R$ bilhões
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007

Lucro das 500 Maiores
143

Lucro do G5
22

2008

128

29

2009

115

33

2010

145

42
Fontes: idem

No que se refere aos lucros, as 500 maiores empresas já começaram a sofrer os
impactos da crise em 2008 (queda de 10%) e seguiu em 2009 (outra queda de 10%).
Em 2010, os lucros se recuperam e voltam aos níveis de 2007.
O G5, porém, nem sentiu os efeitos da crise, ao contrário: média de crescimento do
lucro em 24% nestes últimos anos.
Este resultado expressa de forma evidente que o setor financeiro foi quem mais
ganhou com a crise, porque um dos elementos determinantes para minimizar os
efeitos da crise no Brasil foi o endividamento generalizado da população, para gerar
um consumo de bens e com isso seguir crescendo o país (tabela 4, anexo estatístico).
O endividamento generalizado da população e do governo são os elementos
determinantes dos grandes lucros auferidos pelos banqueiros brasileiros, à diferença
dos seus pares internacionais, que sofreram pesadas perdas em 2008 e 2009.
Os cinco maiores bancos brasileiros na crise
Agora veremos o crescimento do G5 entre 2009 e 2010, as estimativas para 2011 e a
relação destes resultados com o crescimento do PIB e da inflação.
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Abaixo apresentamos o gráfico com o crescimento dos Ativos (todos os bens, títulos,
depósitos e imobilizado em mãos do banco):

Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE – 2011 é estimativa em base ao resultado do primeiro semestre

Os ativos do G5 cresceram, em 2010, a uma taxa de 18,4%, enquanto o PIB cresceu a
7,5% e a inflação (IPCA) apenas 5,9%. A perspectiva para 2011, baseada nos resultados
do primeiro semestre de 2011, aponta para um crescimento dos ativos do G5 em 9,6%,
enquanto o PIB deve crescer no máximo 4% e a inflação ficará em torno de 5,8%. Em
resumo, tanto em 2010 quanto em 2011, os bancos estão crescendo duas a três vezes
mais que o PIB e a inflação.
Os maiores bancos por ativos do Brasil são o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, CEF e
Santander, nesta ordem.
O mesmo quadro pode ser observado no que se trata das Receitas de Intermediação
Financeira, o que corresponde às vendas das empresas do setor não financeiro:
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Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE – 2011 é estimativa em base ao resultado do primeiro semestre

As Receitas de Intermediação Financeira do G5 cresceram 8,8% em 2010, crescimento
próximo do PIB (7,5%) e da inflação (5,9%) e com estimativa de crescer 12,7% em
2011, portanto 3 vezes mais que o PIB e duas vezes mais que a inflação.
O primeiro banco no ranking de Intermediação Financeira é o Itaú, que teve queda nas
receitas de -1,6% em 2010 e estima crescer em 9% em 2011, mais do dobro do PIB.
O segundo é o Banco do Brasil, que teve crescimento espetacular das receitas em
2010, de 25,7% (mais de 3 vezes do que o PIB) e espera crescimento forte em 2011, na
ordem de 16,6%, mais de 4 vezes superior ao PIB projetado para 2011.
O terceiro banco em receitas é o Bradesco que cresceu 7,1% nas receitas em 2010
(crescimento próximo ao PIB) e estima-se para 2011 um crescimento de 15%, quase 4
vezes maior do que o crescimento do PIB.
O quarto banco é o Santander que cresceu as receitas em 7,7% em 2010, mesmo
crescimento do PIB e projeta para 2011 um salto no crescimento nas receitas em
23,8%, 6 vezes o crescimento do PIB projetado.
Em quinto está a CEF que cresceu 13% em 2010 e estima-se em 23,8% o crescimento
em 2011, partindo dos resultados financeiros do balanço do primeiro semestre.
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Em suma, no que trata das Receitas de Intermediação Financeira, o G5 vai crescer, em
2011, três vezes mais que o crescimento do PIB do Brasil.
No que trata do Lucro Líquido, a realidade foi melhor ainda que nos itens anteriores:

Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE – 2001 é estimativa em base ao resultado do primeiro semestre de 2011

O ano de 2010 foi um ano fantástico para os lucros dos 5 maiores bancos brasileiros!
Seus lucros cresceram 28,7% em 2010, quatro vezes mais que o crescimento do
“Pibão” de 2010.
É bom relembrar que a campanha salarial de 2011 está almejando arrancar uma parte
destes lucros na forma de aumento salarial. Os banqueiros estão chorando de barriga
cheia. As perspectivas para 2011 é que haja um crescimento dos lucros na ordem de
7,5%, menor que em 2010, porém o dobro da previsão do PIB.
O Itaú, que lidera em lucro líquido, teve um crescimento dos lucros em 2010 de 33% e
se estima um crescimento de 6,5% em 2011.
O Banco do Brasil cresceu seu lucro líquido em 15,8% em 2010 e se projeta um
crescimento de 6,9% em 2011.
Os lucros do Bradesco cresceram 25,1% em 2010 e tem uma projeção de crescimento
de 9% em 2011.
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O Santander teve o maior crescimento dos lucros em 2010, na ordem de 110,5%, e
projeta-se uma queda dos lucros em -5,5% para 2011.
A CEF cresceu 25,5% em 2010 e tem projeção de 21,7% em 2011.
Resumindo, no que toca aos lucros, os bancos estouraram a boca do balão em 2010!
Nunca na história deste país, os bancos terão um crescimento dos lucros tão grande
quanto em 2010.
Apesar do aumento dos lucros, que é resultado do aumento da produtividade dos
bancários, os salários não foram reajustados na mesma proporção do crescimento do
G5.
Umas das medidas mais importantes para mensurar a rentabilidade dos bancos é o
Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE – do inglês Return on Equity), que é a relação
entre o Patrimônio Líquido (capital próprio do banco) e o lucro líquido. Mede quanto
retorna em lucro cada real investido pelo banco.

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

O gráfico acima demonstra a alta rentabilidade do sistema financeiro brasileiro.
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No BB, para cada R$ 100,00 de capital próprio do banco, retornaram de lucro R$ 23,20
em 2010.
A CEF foi ainda mais rentável em 2010, pois para cada R$ 100,00 investidos retornaram
R$ 24,40.
O Itaú teve um retorno de R$ 21,79 por cada R$ 100,00 investidos, assim como o
Bradesco que lucrou R$ 20,80 para cada R$ 100,00 investidos.
O Santander tem as mais baixas taxas de rentabilidade, pois retornaram R$ 6,00 para
cada R$ 100,00 investidos.
Isto significa que, para os grandes bancos brasileiros, em 4 ou 5 anos retorna todo o
capital próprio investido pelos banqueiros.
Para se ter uma ideia, as 500 maiores empresas instaladas no Brasil tiveram uma
rentabilidade do patrimônio em 2010 de 10,7%, isto é, tiveram um retorno de R$ 10,70
para cada R$ 100,00 investidos, segundo dados da Revista Exame Maiores e Melhores
2011.
Desse outro ângulo, também se comprova que os bancos têm margens financeiras
para garantir um aumento substancial no salário de seus funcionários.
Também devemos concluir que o G5 forma um oligopólio (pequeno grupo de
empresas que atuam combinadas no domínio do mercado), obtendo em geral o
mesmo grau de rentabilidade, de lucros, de ativos, de tarifas e serviços, gastos de
pessoal, portanto, impondo um mesmo grau de exploração aos seus trabalhadores.
Isto não deveria ser assim, já que entre os cinco bancos existem dois grandes bancos
estatais (o BB e a CEF) que deveriam atuar no mercado financeiro com outro objetivo
que não seja o lucro.
Porém, isto não acontece. O BB e a CEF atuam no mercado financeiro com o objetivo
central de aumentar o lucro dos acionistas à custa dos clientes e funcionários.
Esse nivelamento por baixo, realizado nos últimos 16 anos, foi uma estratégia adotada
por FHC e, infelizmente, seguida por Lula, que terminou igualando o BB e a CEF com os
bancos privados, cujo fim último é o lucro, neste caso, a agiotagem pura e simples.
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Isto demonstra que não basta uma empresa ser estatal para cumprir uma função
social. Para isso, além de estatal, ela deve ser controlada pelos trabalhadores,
sindicatos e pela população trabalhadora em geral.
A publicação especializada em finanças internacionais, Financial Times, de Londres,
arrisca uma opinião que no Brasil há uma bolha de crédito e que se anuncia o fim do
boom do sistema financeiro brasileiro e que isto se expressa na queda das taxas de
retorno sobre o patrimônio líquido e sobre os ativos, índices que medem a
rentabilidade do sistema.
Vejamos no gráfico as informações do Retorno sobre o Patrimônio Líquido:

Retorno sobre o Patrimônio Líquido – G5 – 2003/2010 - %
35
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

BB

19,6

21,4

24,7

29,1

20,8

29,4

28,1

23,3

CEF

28,0

21,3

26,1

26,0

23,7

30,6

22,8

24,4

Itaú

16,2

30,8

31,2

24,5

16,5

17,4

19,5

21,7

Bradesco

17,0

21,2

28,4

20,2

26,3

22,1

19,2

20,8

Santander

16,1

19,4

22,6

15,0

19,9

3,2

2,9

6,0

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

É provável que haja uma bolha de crédito no Brasil e que já se iniciou um período de
redução dos índices de lucratividade do sistema financeiro brasileiro, mas esta opinião
do Financial Times ainda está por comprovar-se.
A opinião do FT se apoia em um fato: as taxas médias após a crise econômica de
2008/2009 estão em um patamar levemente inferior ao do período que vai de 2003
até 2007, como se pode analisar no gráfico acima.
Porém, acreditamos que os dados ainda não são conclusivos sobre esta questão e
dependem de decisões políticas que o governo brasileiro vai tomar e como a crise
internacional vai incidir no País.
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O retorno de lucro sobre o patrimônio (ROE) do Banco do Brasil durante os 2 mandatos
do governo Lula teve uma média de 24,5% ao ano. Em 2010 ficou em 23,3%. No
primeiro semestre de 2011 ficou em 21,3%.
O índice médio entre 2003 e 2010 da CEF foi de 25,3% e em 2010 ficou em 24,4%. No
primeiro semestre de 2011 está em 17,9%.
O Itaú teve uma média de ROE nos últimos 8 anos de 22,2%, sendo que em 2010 ficou
em 21,7%. Para o primeiro semestre de 2011, o ROE do Itaú ficou em 24%.
Já o Bradesco teve média em 8 anos de 21,9% e em 2010 de 20,8%. No primeiro
semestre de 2011 ficou em 25,3%.
O Santander teve média de 13,1% em 8 anos e de 6% em 2010. Para 2011 (primeiro
semestre) teve um ROE de 10,4%.
Resumindo: analisando os lucros dos 5 principais bancos durante oito anos do
mandato de Lula, os dados ainda são insuficientes para dizer se já começou a se
desinflar o boom espetacular do Sistema Financeiro Brasileiro.
Porém, o que já é um fato é a desaceleração geral da economia brasileira, induzida
pelo próprio governo ao reduzir os gastos públicos em R$ 50 bilhões e as medidas
tomadas para frear a farra do crédito fácil.
Isto já se refletiu na queda das operações de crédito, como mostra o Ministério da
Fazenda:
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Não é possível prever como esta desaceleração vai se refletir nos balanços dos grandes
bancos.

19

Uma análise dos bancos brasileiros de
1995 a 2010: crescimento espetacular,
concentração dos bancos e financeirização
da economia brasileira
O crescimento espetacular dos grandes bancos brasileiros se deve a dois movimentos
que se deram de forma paralela no Brasil dos últimos 16 anos.
O primeiro movimento foi um salto no crédito para a população, que saiu de 9% em
1995 para 45% do PIB em 2010. Especialmente o crescimento que se registrou nos dois
mandatos do Lula se deveu, em boa parte, a um salto no endividamento generalizado
da população. Verifica-se que os empréstimos já somam a metade de tudo que se
produz no Brasil em um ano, como mostra o gráfico abaixo:

Fonte: PIB (IBGE) e Crédito (Banco Central)

Junto com o crédito fácil houve uma expansão do número de correntistas no Sistema
Financeiro que, em 2010, chegou a 120 milhões de contas-correntes.
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O segundo movimento se deve ao crescimento da Dívida Pública Interna que pipocou,
principalmente durante os dois mandatos de Lula. Boa parte dos lucros dos banqueiros
advém das receitas com títulos da dívida do governo, que paga juros altíssimos em
aplicações de curto prazo.
Enquanto o PIB cresceu a uma média de 3,5% ao ano nos 16 anos de governo de FHC e Lula, a
Dívida Interna cresceu 61% ao ano e os ativos dos bancos, 40% ao ano. Estamos falando de
crescimento dos ativos dos cinco maiores bancos na ordem de 1.260% nestes 16 anos. Isto é,
praticamente esses bancos dobram de tamanho a cada ano.
A tabela 5, no anexo estatístico, mostra que houve uma financeirização da economia brasileira,
em que a Dívida Interna Pública cumpre um papel importante para os ganhos especulativos do
sistema financeiro e das empresas brasileiras.
A Dívida Interna Pública representava 7% do PIB em 1995, quando FHC iniciou seu primeiro
mandato. Quando terminou o segundo mandato do Lula ela já representava 50% de tudo que
o Brasil produz em um ano!
A Dívida Interna Pública cresceu 673% em 16 anos, enquanto o PIB cresceu apenas 54% neste
mesmo período.
Os Ativos Totais do Sistema Financeiro Brasileiro tiveram um crescimento espetacular e
demonstra a financeirização da economia brasileira, em que os bancos chupam toda a riqueza
do Brasil. Os Ativos cresceram a uma média anual de 40%, nos últimos 16 anos, enquanto o PIB
cresceu somente 3,5% ao ano.
A cada dois anos e meio, o Sistema Financeiro Brasileiro dobra de tamanho!
Nota-se que o salto maior se deu sob o Governo Lula, com crescimento médio anual próximo
de 30%.
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Fonte: PIB IBGE – Ativos dos Bancos - Banco Central (BC)

Este salto que se deu no conjunto do Sistema Financeiro Brasileiro é mais espetacular
ainda quando se refere ao G5, como mostram os gráficos 1 e 2, nos anexos
estatísticos.
O G5 (BB, Itaú, Bradesco, CEF e Santander) saiu de 35% do ativo total em 1995 para
65% do ativo total do Sistema Financeiro Brasileiro, representando uma grande
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concentração bancária, um oligopólio de cinco grandes bancos, que determinam tudo
no sistema de crédito do Brasil.
O crescimento dos Ativos Totais do G5 foi de 79% em 16 anos (de 1995 a 2010),
enquanto o PIB cresceu a uma média anual de 3,5%.
Nos dois mandatos de FHC, o G5 cresceu a uma média anual de 24%, enquanto nos
governos de Lula, cresceu a uma taxa anual de 33%.
Nos dois mandatos do Governo Lula, o Santander cresceu 559%; o Itaú, 555%; o Bradesco,
282%; o Banco do Brasil, 239% e a CEF cresceu 167% no mesmo período.
Crescimento 10 vezes superior ao crescimento do PIB brasileiro e mais de três vezes o da
China!
Se a análise for feita com os dados dos Depósitos Totais em poder dos cinco maiores bancos
brasileiros, a concentração do poder em poucos bancos é maior ainda.
O G5 concentra 75% de todos os depósitos do Sistema Financeiro Brasileiro, sendo que o BB
detém 25%;(,) a CEF, 14%;(,) o Itaú, 14%;, o Bradesco, 13% e o Santander detém 8%.
Quando se trata de Lucro Líquido, a evolução do Sistema Financeiro Brasileiro é de espantar.
A Tabela 6, no anexo estatístico, mostra um crescimento espetacular dos lucros dos
banqueiros nos últimos 14 anos, tendo um crescimento médio anual (de 1997 a 2010) de
106%, enquanto o PIB cresceu por volta de 3,5%, ou seja, 30 vezes mais lento que o
crescimento dos lucros dos bancos.
Este balanço histórico do Sistema Financeiro mostra que, a cada ano, nos últimos 14 anos, o
lucro dos bancos dobra em valor.
Verifica-se que durante a era FHC havia muita instabilidade, com prejuízos grandes em dois
anos e muita oscilação nos lucros. Já durante a era Lula, os lucros vieram de forma sustentada,
segura e crescente, com média de 32% ao ano nos dois mandatos de Lula.
Isto é, durante os dois mandatos de Lula o Sistema Financeiro Brasileiro triplicou na
arrecadação de lucros.
Refletindo também um peso maior dos bancos na economia brasileira, o lucro líquido dos
bancos saltou de 0,2% do PIB em 1997 para 1,8% do PIB em 2010.
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Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE

O crescimento do lucro líquido do Sistema Financeiro Brasileiro foi de 1.485% entre
1997 e 2010, crescimento de 106% ao ano, durante 14 anos.
Analisando estes lucros por banco, nos dois mandatos de FHC e Lula, temos o seguinte
quadro:

Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE
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Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE

O G5 saiu de, mais ou menos, 40% do lucro líquido na era FHC para 64% do lucro total
do Sistema Financeiro Brasileiro.
É um alto índice de concentração, em que alguns bancos ganham muito enquanto os
pequenos e médios passam dificuldades, em permanente risco de quebra.
O crescimento dos lucros do G5 foi de 1.575% em 14 anos (de 1997 a 2010),
crescimento anual da ordem de 121%, enquanto o PIB cresceu a uma média anual de
3,5%.
Nos dois mandatos de FHC, os lucros do G5 cresceram a uma média anual de 49%,
enquanto nos governos de Lula cresceram a uma taxa anual de 43%.
Nos 14 anos compreendidos entre os dois mandatos de FHC e dois mandatos do Lula, os lucros
do Itaú cresceram 3.485% (218% ao ano), os lucros do BB cresceram 1.949% no mesmo
período, a uma média anual de 139%. Os lucros do Bradesco cresceram 1.760% ou 110% ao
ano, a CEF cresceu o lucro em 1.601% ou 100% ao ano em 14 anos. Os lucros do Santander
cresceram 785% em 14 anos (65% ao ano).
Neste quesito dos lucros é inacreditável o crescimento vertiginoso dos lucros dos banqueiros:
O Itaú triplica os lucros a cada ano enquanto o BB, o Bradesco e a CEF duplicam seus lucros a
cada ano.
É, de fato, espantoso!
A concentração do Sistema Financeiro em mãos de poucos bancos é resultado da farra de
crédito, por um lado, que foi aproveitada pelos grandes bancos, e, por outro, pela existência
de uma dívida pública gigantesca, que remunera o dinheiro com as taxas de juros mais altas do
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mundo, empurrando toda a riqueza do Brasil para os grandes bancos nacionais e
internacionais.
Com os juros altos que remuneram os títulos da dívida do governo, não é vantagem investir na
produção de mercadorias, cujo retorno é menor e arriscado.
Desta forma, o Sistema Financeiro vai expandindo seu poder para o conjunto da sociedade,
porque é nele que se tem a maior rentabilidade:
Comparação das vendas das 500 Maiores Empresas X Receitas do Sistema Financeiro
Ano
2001

Vendas 500 maiores em
tri R$
1.658.000.000.000,00

Crescimento %
2001/2010

Receita de intermediação
financeira
182.107.698.000,00

Crescimento
2001/2010

2002

1.677.000.000.000,00

264.900.595.000,00

16%

2003

1.620.000.000.000,00

205.735.577.000,00

13%

2004

1.774.000.000.000,00

207.655.537.000,00

12%

2005

1.832.000.000.000,00

255.657.470.000,00

14%

2006

1.939.000.000.000,00

286.083.179.000,00

15%

2007

2.085.000.000.000,00

319.402.598.000,00

15%

2008

2.184.000.000.000,00

458.602.812.000,00

21%

2009

1.958.000.000.000,00

2010

2.145.000.000.000,00

450.597.256.000,00
29%

512.318.627.000,00

23%
181%

Fonte: 500 Maiores Revista Exame – Fonte SFN: Banco Central – Conversão de dólares para reais no dia 31 de dez. de cada ano.

Observa-se que as Receitas de Intermediação Financeira dos bancos brasileiros saíram de 11%
para 24% do total da vendas das 500 Maiores Empresas do Brasil. As receitas de Intermediação
Financeira dos bancos tiveram um crescimento de 181% em 10 anos, enquanto as vendas das
500 Maiores Empresas instaladas no Brasil cresceram apenas 29% nestes mesmos 10 anos.
No quadro abaixo verifica-se que os ativos dos bancos superaram os ativos das 500 maiores
empresas industriais e comerciais do Brasil. Os ativos das 500 maiores empresas ficaram
estagnados nos últimos 10 anos, enquanto os ativos financeiros cresceram 303% neste mesmo
período.
Ano
2001

Ativos 500 maiores tri
R$
2.488.930.800.000,00

2002

cresc. %

Ativo SFN Total tri R$

cresc. %

500 X 50 em %

1.086.000.073.000

43,6%

3.719.722.500.000,00

1.252.028.412.000

33,7%

2003

2.821.966.800.000,00

1.331.541.097.000

47,2%

2004

2.709.325.600.000,00

1.450.625.745.000

53,5%

2005

2.466.254.600.000,00

1.674.624.008.000

67,9%

2006

2.442.819.600.000,00

1.997.735.742.000

81,8%

2007

2.117.518.000.000,00

2.559.107.944.000

120,9%

2008

3.055.749.600.000,00

3.295.992.427.000

107,9%

2009

2.178.980.800.000,00

3.610.296.275.000

165,7%

2010

2.409.833.800.000,00

-3,2%

4.385.828.730.000

303,8%

500 X SFN
em %
11%

182,0%

Idem
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24%

No que se refere à margem de lucro, a comparação entre os dois setores é amplamente
favorável para o setor financeiro:

ano

Margem vendas 500 maiores %

Margem vendas* SFN em %

2001

3,6%

0,4%

2002

0,6%

7,7%

2003

7,1%

9,2%

2004

7,3%

11,7%

2005

8,3%

13,2%

2006

8,1%

14,7%

2007

8,2%

17,9%

2008

5,5%

11,5%

2009

7,4%

11,6%

2010

8,5%

13,1%

Fonte: Idem

A margem de lucros dos bancos é quase o dobro da margem de lucros das empresas
industriais e comerciais do Brasil. Por isso, o Sistema Financeiro atrai o capital estrangeiro e
nacional para a ciranda financeira, pois é menos arriscado (já que é garantido pelo governo
federal, e é mais rentável).
Quanto à massa de lucros, o Sistema Financeiro já absorve quase a metade dos lucros das 500
Maiores Empresas do Brasil:
Ano

Lucro 500 maiores R$ bi

cresc. %

Lucro SFN R$ bi

cresc. %

500 X 50 em %

2001

64.948.800.000,00

814.201.000,00

1,3%

2002

17.662.500.000,00

20.595.421.000,00

116,6%

2003

161.750.400.000,00

19.071.440.000,00

11,8%

2004

161.869.600.000,00

24.287.054.000,00

15,0%

2005

163.793.000.000,00

33.798.043.000,00

20,6%

2006

156.015.600.000,00

42.089.227.000,00

27,0%

2007

143.410.500.000,00

57.422.803.000,00

40,0%

2008

128.491.000.000,00

52.912.958.000,00

41,2%

2009

114.866.400.000,00

52.258.112.000,00

45,5%

2010

144.889.800.000,00

123,0%

67.134.989.000,00

225,9%

46,3%

Porém, no que se refere ao número de funcionários, o Sistema Financeiro Brasileiro cresce
bem menos que o setor produtivo:
Ano
2001

Empregados 500
maiores milhares
1.646.749

2002

1.697.487

cresc. %
2001/2010

Empregados SFN
em milhares
497.718

cresc. %

500 X SFN em %
2001/2010
30%

499.588

29%
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2003

1.682.050

493.397

29%

2004

1.821.752

508.162

28%

2005

1.877.655

522.682

28%

2006

1.946.265

538.946

28%

2007

2.278.712

557.516

24%

2008

2.654.346

549.694

21%

2009

2.702.359

569.524

21%

2010

2.874.961

74,5%

605.580

21,6%

21%

Isto significa que os bancos ganham cada vez mais do conjunto da sociedade, seja extorquindo
os clientes com juros altíssimos, seja parasitando a riqueza da nação ou superexplorando seus
funcionários. Enfim, por todos os ângulos, vemos uma financeirização da economia brasileira,
em que cada vez mais o parasitismo toma conta do corpo econômico da sociedade brasileira.
Evidentemente, tanto o governo FHC, que iniciou essa financeirização, quanto o governo Lula,
que arrematou o processo, são responsáveis por manter, proteger e alavancar os lucros desse
enorme parasita.
Para esses governos, o crédito fácil é uma arma para manter um crescimento econômico a
partir do consumo da população, que gera endividamento, e não pelos investimentos na
produção de riquezas, que geram empregos e salários.
Este modelo é um sucesso total: até o dia em que a crise desabar sobre o país, os capitais
estrangeiros fugirem e a legião de trabalhadores endividados não puder continuar rolando
esta dívida monumental.
Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e está se preparando aqui no Brasil há alguns
anos.
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A privatização e a desnacionalização dos
bancos brasileiros
O governo de FHC realizou as privatizações do Sistema Financeiro com o objetivo de
resolver a crise estrutural do sistema, que sobrevivia ganhando dinheiro com a
hiperinflação. Almejava também o fortalecimento dos bancos privados de capital
nacional, que comprariam os bancos estatais, e, por fim, o governo incentivou a
entrada de bancos internacionais para gerar uma concorrência no Mercado Financeiro
Brasileiro.
Porém, a emenda saiu pior que o soneto. A privatização se deu sob a forma de
desnacionalização.
Observa-se na tabela abaixo que, durante o governo Collor, praticamente não teve
investidor estrangeiro nos negócios. Porém, a partir de 1994, com a “estabilização” da
economia e do real, isso mudou:
Resultado das privatizações por investidor – 1990/2002
1990/1994

Tipo
Investidor estrangeiro
Empresas Nacionais
Setor financeiro nacional
Fundos de pensão
Total

receita

%

1995/2002
receita

%

1990/2002
receita

%

398

5

41.737

53

42.136

48

3.116

36

20.777

26

23.893

27

2.200

25

5.158

7

7.358

8

1.193

14

4.626

6

5.819

7

8.608

100

78.614

100

87.222

100

Fonte: BNDES- Área de desestatização e reestruturação - julho de 2002

Mais da metade dos dólares da privatização foi de origem estrangeira, sem contar a
parte do capital nacional que atuou como testa de ferro dos bancos internacionais.
O primeiro objetivo do governo era se livrar dos bancos estaduais de qualquer forma.
Observa-se nos anexos estatísticos, a tabela 7 do Banco Central, um resumo do
processo de privatização e fechamento dos bancos estaduais.
Os bancos estaduais foram arrematados a preços muito baixos. A tabela 8, no anexo
estatístico, mostra que os governos venderam os bancos estaduais por cerca de 20%
do preço dos ativos.
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Esta privatização foi marcada por maracutaias, como foi o caso da privatização do
Banespa, cujo preço de leilão foi rebaixado, no mínimo em 105%, segundo estudo do
DIEESE e da Unicamp.
Por outro lado, pode-se ver na tabela, também, que o Meridional foi comprado com
preço muito baixo (11% do valor dos ativos e 92% do patrimônio líquido). O Meridional
foi um bom negócio, pois em apenas um ano ele reembolsou o seu preço de venda.
Como se isso fosse pouco, o governo ainda financiou com dinheiro público e isenções
de todo tipo, para garantir de qualquer forma a privatização.
A arrecadação do governo com a privatização dos bancos estaduais alcançou a cifra de
U$ 6,4 bilhões de dólares.
Para comparação, somente em 2010, o lucro líquido do Itaú foi U$ 7,6 bilhões de
dólares, quantia superior a tudo que se arrecadou com a venda de 14 bancos
estaduais.
A outra perna do programa governamental de FHC era a compra dos bancos falidos
por “investidores privados”, totalmente financiados pelo governo.
Alguns desses bancos foram comprados por grandes bancos internacionais ou grandes
grupos nacionais, com grana do governo.
Ao HSBC, que comprou o Bamerindus, foram transferidos R$ 11 bilhões, boa parte em
cash. Além disso, o banco ficou isento de todas as dívidas trabalhistas e também as do
sistema financeiro oficial.
O Excel Econômico foi transferido, em 1998, para o banco espanhol BBV (Banco Bilbao
Viscaya) pelo valor de R$ 1,00, sendo o restante lançado como prejuízo.
O gasto total do governo com o Proer foi de aproximadamente R$ 20 bilhões de reais,
em uma operação de transferência de cinco grandes bancos privados que estavam
falidos para setores privados em melhor situação financeira.
Já com o PROES, Programa de Desestatização dos Bancos Públicos, o governo federal
teve um custo estimado em R$ 60 bilhões de reais, e extinguiu 10 bancos estaduais,
privatizou 14 outros e “saneou” mais 5 bancos.
O fim da hiperinflação acabou com rendimento fácil dos bancos e levou a maioria à
falência:
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“A receita inflacionária auferida pelos bancos, que representava, em
1990, nada menos que 4% do PIB, em 1995 havia se reduzido para
apenas 0,1%. Por outras palavras, esta mesma receita, que, em 1993,
significava 87,3% das receitas totais do sistema bancário reduziu-se
3
para 1,6%, dois anos depois.”

Para gerar uma remuneração sustentada para os bancos foi permitida a cobrança de
tarifas pela prestação de serviços bancários (que hoje garante toda a despesa com
pessoal dos bancos) e o governo emitiu títulos no valor de US$ 61,4 bilhões de dólares,
gerando uma dívida interna que até hoje cumpre um papel importante na sustentação
dos bancos.
Até hoje os banqueiros devem dinheiro ao governo do tempo do Proer, como vemos
na tabela a seguir:

Surpreendentemente, 16 anos depois, saiu uma notícia cujo título dizia:
“BC perdoa R$ 18 bi para bancos do Proer quitarem dívidas”

4

Essa dívida é referente aos bancos Nacional, Econômico, Banorte e Mercantil de
Pernambuco.

3

Os bancos brasileiros face à internacionalização do sistema Bancário Brasileiro - Gentil Corazza e Reci Oliveira

4
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Não pagaram na época e não vão pagar muitos anos depois. Assim é como o governo
trata os banqueiros. Se fosse um pobre que tivesse uma dívida neste valor já teria sido
enforcado em praça pública com transmissão ao vivo pelo Jornal Nacional.
As principais aquisições realizadas por bancos internacionais foram: Bamerindus pelo
HSBC, Banco Geral do Comércio pelo Santander, Banco Boa Vista pelo Espírito Santo, o
Noroeste pelo Santander, o Bandeirantes pela Caixa Geral de Depósitos, o América do
Sul pelo Sudameris, o Real pelo ABN AMRO, o Excel Econômico pelo Bilbao Vizcaya, o
Bozano Simonsen, o Meridional e o Banespa, adquiridos pelo Santander.
As principais aquisições pelo capital nacional foram: o Unibanco comprou o Nacional e
o Bandeirantes, o Itaú comprou o Banerj, BEMGE, Banestado, BEG, BBA e Bank Boston.
O Bradesco comprou o Credireal, BCN, Baneb, Boa Vista, Cidade, Mercantil, BEA,
Bilbao Vizcaya, BEM, BEC e BMC.
A reestruturação do Sistema Financeiro Brasileiro resultou em concentração nas mãos
de poucos bancos, no enfraquecimento do Estado no setor e na desnacionalização de
boa parte dos bancos brasileiros.
Os gráficos a seguir, todos com números de 2010, mostram a forte concentração do
sistema nas mãos de poucos bancos:
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Peso do G10 no total de ativos do Sistema Financeiro

Restante
20%

10 maiores
bancos
80%

Restante
10%

Peso do G20 no total de ativos do Sistema Financeiro - 2010

20 maiores
bancos
90%

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

G5, G10 e G20 designam os 5, 10 e 20 maiores bancos do Sistema Financeiro Brasileiro.
É uma concentração bancária muito superior à que existe em outros países.
Esta concentração foi resultado do processo de privatização do Sistema Financeiro
Brasileiro.
Agora analisaremos mais de perto o processo de desnacionalização, para revelar, em
medidas exatas, que parte do sistema foi vendido ao capital internacional.
Quem mais se fortaleceu com a reestruturação da década de 90 foram os bancos
internacionais.
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Em segundo lugar, se fortaleceram os bancos privados, que atuam em sociedade ou
colaboração com os bancos estrangeiros.
Em terceiro lugar, a onda neoliberal transformou os bancos estatais que sobraram (BB
e CEF, principalmente) em bancos cujo objetivo central passou a ser o lucro dos seus
acionistas e dos empresários em geral.
Um retrocesso histórico em todos os sentidos.
O IPEA sintetiza assim o processo:
“No início da década de 1990, havia 32 bancos estrangeiros atuando
no Brasil. Vários destes bancos estavam presentes no Brasil há
décadas, caso dos norte-americanos Citibank, Chase Manhattan,
Bank Boston e Morgan Guarantee Trust; do holandês ABN; do
britânico Loyds; e do alemão Deustche Bank. Além disso, 32 bancos
nacionais contavam com participação acionária estrangeira
minoritária relevante. Entre 1994 e 2001, o número de bancos
estrangeiros em atividade no Brasil saltou de 38 para 72. Em
consequência do movimento de fusões e aquisições envolvendo
bancos privados, de capital nacional e estrangeiro, e do processo de
privatização dos bancos públicos estaduais, o número de instituições
bancárias no sistema financeiro brasileiro se reduziu de 245 em 1994
para 156 em 2007, terminando a década de 2000 em 158 bancos.
Destes, 12 eram públicos, 86 privados de capital nacional, nove de
5
capital nacional com participação estrangeira e 54 estrangeiros.”

Vejamos como era o Sistema Financeiro em 1988, em número de bancos, e como ficou
em 2010:

Evolução do número de bancos por estrutura do capital - 1988 - %

Estrangeiro
25%

Público
39%

Privado
Nacional
36%

Fonte Banco Central – elaboração ILAESE

5

Internacionalização dos bancos brasileiros – IPEA 2011
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Sistema Financeiro pela estrutura de capital – 2010 – em %
Públicos
6%

Estrangeiros
38%
Privados
Nacionais
56%

Fonte: Banco Central 2010

Porém, a presença estrangeira no Sistema Financeiro Brasileiro é superior (a) à
mencionada acima. No gráfico anterior estão assinalados somente os bancos
estrangeiros que são totalmente controlados por estrangeiros, portanto não mensura
a participação minoritária de estrangeiros nos bancos públicos ou de capital nacional.
O gráfico abaixo revela qual o verdadeiro peso dos estrangeiros no Sistema Financeiro
Nacional:
Sistema Financeiro pela estrutura de capital – 2010 – em %
Inclui participação minoritária de estrangeiros no SFN

Públicos e
Privados
Controle Nacionais
estrangeiro
43%
ou com part
minoritaria
57%

Fonte: Sisbacen/CAPEF – relatório PCFJ 011 – elaboração ILAESE

O capital estrangeiro controla diretamente 62 bancos (comerciais e múltiplos) aqui no
Brasil e tem participação minoritária em mais 30 bancos nacionais. Essa participação
35

vai até 10% em 9 bancos; de 10 a 20%, em 18 bancos, e participação em 3 bancos com
20% a 40%, segundo informações do Banco Central.
Quanto aos países de origem deste capital internacional se especifica a seguir:

País de origem dos bancos estrangeiros no Brasil – 2010 – em %

outros
25%

Países Baixos
4%
Espanha
4%
Portugal
6%

EUA
28%

Alemanha
9%
Reino
Unido
Japão
França 9%
7%
8%

Fonte: Banco Central

São os bancos dos países ricos que estão no Brasil. O gráfico acima é um
demonstrativo quantitativo dos bancos, pelo número de bancos. Se observarmos pelo
peso dos ativos estrangeiros no país, o quadro muda substancialmente (pelo peso do
espanhol Santander ou do inglês HSBC):

País de origem dos bancos estrangeiros no Brasil – peso nos ativos
2010 – em %

Alemanha
8%

Restante
11%

EUA
12%

Espanha
52%
Inglaterra
17%

Fonte: Banco Central
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Aparentemente, o Sistema Financeiro Brasileiro tem um pequeno peso do capital
internacional, mas é somente aparência.
Os bancos internacionais chegaram a controlar diretamente a metade do Sistema
Financeiro Brasileiro em 2001.
Pela crise financeira que ocorreu nos países semicoloniais, como Rússia, Brasil e
principalmente na Argentina, em 2000, os bancos internacionais recuaram do controle
total dos bancos locais e apostaram em comprar participações minoritárias.
Esse movimento de controle dos estrangeiros sobre o Sistema Financeiro Brasileiro
vem crescendo sem parar. Teve um pequeno recuo com a crise nos países ricos em
2008, porém agora já está retornando de forma acelerada.
Participação de estrangeiros nos três maiores bancos brasileiros
Por determinação do governo Lula, em 17 de setembro de 2009, o Banco do Brasil começou
a vender suas ações na Bolsa de Valores, inclusive na de Nova Iorque.
Apesar de camuflada, esta é uma forma de privatização. O governo Lula permitiu a
privatização de até 30% do Banco do Brasil ao vender suas ações para grandes bancos
internacionais.
Observa-se abaixo a informação sobre o controle acionário do BB em 2011:

Posição Acionária*
Nome

%ON

%PN %Total

Secretaria do Tesouro Nacional

51,87

0,00

51,87

Fundo Garantidor à Exportação

4,87

0,00

4,87

Fundo Fiscal de Inv. e Estabilização

2,18

0,00

2,18

Fundo Garantidor Para Investimentos

0,26

0,00

0,26

10,38

0,00

10,38

0,01

0,00

0,01

30,43

0,00

30,43

0,00

0,00

0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
BNDES Participações S.A.
Outros
Ações Tesouraria
Total

100,00

0,00 100,00

Informação recebida em 09/08/2011.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
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Fonte: site do BB em agosto de 2011.

Esses 13% de “investidores brasileiros” são investidores que compraram ações do BB
na Bolsa Brasileira, porém a maioria é composta por investidores estrangeiros. Para
conhecer estes “investidores estrangeiros”, encontramos uma ata e, lá no final,
descobrimos esses acionistas do BB, somente porque se abstiveram em uma votação,
conforme abaixo:

Registro de votos:
Abstiveram-se de votar os acionistas Blackrock, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets
Sudan Free Equity Index Fund, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund LTD, Blackrock Institutional
Trust Company, N.A., Blackrock Latin America Fund, INC, Ishares II Public Limited Company, Ishares III
Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil (free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares
MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company e The Civil Service Superannuation
Fund; The Civil Service Superannuation Fund e Commonfund MSE Master Fund LLC; City of Philadelphia
Public Employees Retirement System, Commonfund MSE Master Fund LLC e The Civil Service
Superannuation Fund; British Columbia Investment Management Corporation e Electrical Workers Local
nº 26 Pension Trust Fund.

São grandes bancos de investimentos, especuladores internacionais, os donos de 30%
do capital do Banco do Brasil e todo ano ganham lucros correspondentes a este peso
acionário.
O Banco do Brasil, a partir do momento em que entrou na Bolsa de Nova Iorque, tem
que seguir regras de funcionamento como se fosse um banco privado. Por isso, a
direção do Banco do Brasil passou a atuar a serviço dos seus acionistas, sociedade
anônima composta em boa parte por grandes bancos internacionais.
Com o Itaú-Unibanco não é diferente:
Em 2008 o Itaú e o Unibanco resolveram se associar. O Unibanco já tinha uma
associação importante com o Bank of America. O BofA, por dificuldades na sua matriz
nos EUA, resolveu vender sua parte de ações, que foram compradas pelo grande fundo
de investimentos americano BlackRock. Eis, abaixo a informação do próprio banco:
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“Em junho de 2010 o Bank of America Corporation, acionista do Itaú
Unibanco Holding, vendeu a totalidade de 188.424.758 ações
preferenciais de emissão do Itaú Unibanco Holding de sua
titularidade. Em 30 de março de 2011, a BlackRock, Inc. nos informou
que, segundo o Artigo 12 da Instrução CVM No. 358, era titular de
ações preferenciais que representavam cerca de 7% das ações
6
preferenciais emitidas do Itaú Unibanco Holding.”

No Balanço Anual de 2010, o banco apresenta sua composição acionária:

Por estes números, 53% do capital total do Itaú-Unibanco são vendidos nas bolsas
(principalmente em Nova Iorque).
No gráfico abaixo, confeccionado pelo próprio Itaú, se mostra que os compradores
destas ações são grandes investidores estrangeiros:

6

Relatório anual do Itaú Unibanco entregue à Bolsa de Nova Iorque (York), 2010.
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O Bradesco, como mostra a figura abaixo, mantém uma associação minoritária com
um banco português, o BES, e com o japonês, Bank of Tokyo Mitsubishi.

Além disso, o Bradesco informa no seu balanço de 2010 que:
“Em 31 de dezembro de 2010, 20,59% de nossas ações preferenciais
e 10,82% de nossas ações ordinárias eram detidas por 836
investidores estrangeiros junto à Companhia Brasileira de Liquidação
7
e Custódia, conhecida como “CBLC”. Na mesma data, nossos ADRs
representavam 32,89% de nossas ações preferenciais e nossos GDRs
(Global Depositary Receipts) 0,07% de nossas ações preferenciais.”

7

American Depositary Receipts, recibos que representam ações das empresas na Bolsa de Nova Iorque, NYSE.
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Trocando em miúdos, o capital internacional é dono de 22,9% das ações ordinárias e
20,6% das ações preferências do Bradesco.
“Em 25 de março de 2011, o Bradesco solicitou ao Banco Central
autorização para constituição do Programa de ADRs lastreado em
ações ordinárias, junto ao mercado americano, incluindo aumento do
limite de participação estrangeira, atualmente de 14% (quatorze por
8
cento), para 45% (quarenta e cinco por cento) no capital ordinário.”

Vejamos alguns dos grandes acionistas estrangeiros que são donos de 23% do
Bradesco:
The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd, Banco Espírito Santo, S.A., Blackrock International Value
Portfolio; Fidelity Institutional Funds Goldman Sachs Trust , The Sumitomo Trust & Banking CO., Norges
Bank; T.Rowe Price Emerging Markets Stock Fund; Fidelity Global Disciplined Equity Fund; John Hancock
Trust International Equity Index Trust B; Morgan Stanley Global Strategist Fund; The Royal Bank of
9
Scotland PLC; Vanguard Emerging Markets Stock; Citibank N.A.

Conclusão
O setor bancário brasileiro ainda tem maioria de capitais nacionais, porém com avanço
importante dos bancos estrangeiros que já dominam parte substancial do Mercado
Financeiro Brasileiro e ainda detêm participação de aproximadamente 30% nos bancos
privados nacionais e do Banco do Brasil.
De tudo que foi visto neste capítulo, podemos concluir que a reestruturação do
Sistema Financeiro Brasileiro, realizada por FHC e continuada por Lula, provocou a
perda de controle do Estado sobre o Sistema Financeiro, com diminuição drástica do
peso dos bancos estatais (menos na oferta de crédito).
Provocou também uma alta concentração do sistema nas mãos de poucos bancos
privados e com grande peso do capital internacional, isto é, a privatização rimou com
desnacionalização.
Houve uma queda na quantidade de bancos públicos (59,4%) e privados (27,8%) no
país entre 1996 e 2007 e, concomitantemente, houve um crescimento de instituições
bancárias privadas estrangeiras em 36,6%.
O resultado da privatização do Sistema Financeiro Brasileiro é uma associação entre o
capital internacional e o capital nacional para espoliar o Mercado Financeiro Brasileiro,
com grande peso especulativo, formando um oligopólio.

8

Relatório Anual 2010 do Bradesco, entregue à Bolsa de Nova Iorque, 20 de maio de 2011.

9

Ata da Assembleia Geral Ordinária do Banco Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011
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Nisto, contam com a colaboração do governo e dos bancos estatais que fazem parte
do oligopólio, assumindo as operações menos rentáveis do sistema (como operações
de crédito a pessoas físicas).
Formou-se uma associação de especuladores nacionais e estrangeiros para explorar o
Sistema Financeiro Brasileiro.
Com essa reestruturação, quem perdeu foi a população brasileira. A presença física
dos bancos em relação à população apresentou importante diminuição. Até a década
de 1980, havia, para cada agência, em média, cerca de 8 mil brasileiros. A partir de
1990, a relação de agência por brasileiro subiu para mais de 10 mil pessoas. Em 2007,
o Brasil tinha menos agência por população que em 1980.
Aparentemente, a partir de 2001, diminuiu o peso do capital internacional no Sistema
Financeiro Brasileiro.
Porém, isto foi só a aparência do fenômeno.
O elemento determinante para o recuo temporário dos estrangeiros foram as crises
mexicana, brasileira e argentina, em 2000.
Isso assustou os grandes bancos que preferiram se associar com os banqueiros
nacionais, comprando participações importantes dos bancos Itaú, Bradesco, etc.
Exemplo disso foi a ação do Bank of America, que vendeu o Bank Boston para o Itaú
em troca de 7,44% das ações do Itaú, em 2007.
O Banco do Brasil recuperou um papel importante no sistema, porém à custa da
qualidade de atendimento aos seus clientes (a população brasileira) e da
superexploração dos seus funcionários, que foram nivelados por baixo com os níveis
salariais dos bancos privados.
A Caixa Econômica Federal está recuperando peso no mercado, precarizando o
atendimento à população e quebrando sua estrutura funcional, se apoiando na
expansão do atendimento por “correspondentes bancários”, que são comerciários
superexplorados pela Caixa, que recebem ¼ do que ganha um bancário.
A privatização do Sistema Financeiro Brasileiro escancarou as portas aos grandes
bancos internacionais. Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988
(CF/88), era praticamente proibido o acesso do capital estrangeiro ao sistema
financeiro.
Qual o problema em desnacionalizar o Sistema Financeiro Brasileiro?
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1. Os bancos estrangeiros introduziram práticas especulativas através de
derivativos de câmbio, que levou à falência grandes empresas brasileiras na
crise de 2009. Inclusive, o Sistema Financeiro teve que ser subsidiado para
evitar uma crise maior.
2. As decisões fundamentais são determinadas pela situação da matriz nos países
ricos. Por exemplo, em 2009, os bancos estrangeiros no Brasil reduziram a
oferta de crédito para a população e para a produção, por orientação das
matrizes, todas em crise.
3. O grosso das operações dos bancos estrangeiros é direcionado para os Títulos
da Dívida Pública e para o crédito consignado. O interesse maior dos bancos
estrangeiros não é com crédito ao consumidor, mas, sim, operar com títulos da
dívida pública, captando dinheiro com juros baixos nos países ricos e
especulando com os juros altos do Brasil. Dá uma excessiva rentabilidade, com
risco zero.
Apesar do crescimento dos bancos privados e estrangeiros, quando se trata de garantir
crédito para a população e para a produção, tanto os estrangeiros quanto os privados
deixam o pepino na mão dos bancos estatais.
Vejamos as operações de crédito em 1994 e em 2010:

Operações de créditos por estrutura do capital - 1994 - %
Estrangeiro
5%

Privado Nacional
36%

Público
59%

Fonte: Banco Central

Em 1994, os bancos estatais garantiam cerca de 60% de todo o crédito no Brasil. Em
2010, apesar de o sistema estatal representar em número de bancos apenas 6% do
Sistema Financeiro, ele segue respondendo pela maior oferta de crédito para a
população e para a produção de mercadorias:
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Operações de créditos por estrutura do capital - 2010 - %

Estrangeiro
18%
Público
41%
Privado
Nacional
41%

Fonte: Banco Central

Esse aumento relativo do crédito pelos bancos privados e estrangeiros se deve ao
crédito consignado (empréstimo descontado diretamente na folha de pagamento),
que, junto com a dívida interna, é a galinha dos ovos de ouro do sistema financeiro.

4. Remete mais lucros para fora do país em detrimento aos investimentos no
Brasil, para atendimento à população.

Entrada Inv. Estr. Direto no Sist
Fin
Lucro
Líquido
dos
bancos
estrangeiros

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

605

940

1.293

2.993

5.955

5.714

17.500

4.456

4.667

7.262

8.252

18.069

10.299

53.000

Fonte: Banco Central

Vale registrar que a entrada de investimentos estrangeiros no Sistema Financeiro
Brasileiro chegou a R$ 17,5 bilhões entre 2003 e 2008, enquanto o lucro líquido dos
bancos estrangeiros no Brasil chegou a R$ 53 bilhões no mesmo período.
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Os bancos “sugam” o grosso da riqueza
nacional: quem ganha com os juros mais
altos do mundo?
O modelo de capitalismo brasileiro tem um forte componente “rentista”, em que parte
importante da riqueza nacional é usada para render juros na ciranda financeira.
Setores importantes da burguesia retiram parte dos investimentos produtivos para
ganhar somas fabulosas especulando com títulos da dívida ou com ações nas bolsas,
inclusive diminuindo o potencial de crescimento do país.
Os dois gráficos abaixo, reproduzidos em estudo de Miguel Bruno e outros sobre a
economia brasileira 10, mostram uma mudança do modelo de crescimento do Brasil a
partir de 1990, com a implantação do neoliberalismo:

10
FINANCE-LED GROWTH REGIME NO BRASIL: ESTATUTO TEÓRICO, EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E CONSEQUÊNCIAS
MACROECONÔMICAS - Miguel Bruno, Hawa Diawara, Eliane Araújo, Anna Carolina Reis, Mario Rubens - Brasília, dezembro de
2009
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A partir de 1994, o neoliberalismo muda a dinâmica de acumulação capitalista no
Brasil, deslocando parte importante do capital da esfera da produção para a esfera
improdutiva, especulativa:
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A proporção dos lucros não investidos na produção salta de 43% para 62%, enquanto a
proporção investida na produção (FBK/Lucro) cai de 57% para 38%. Ao mesmo tempo,
os ativos financeiros (AF/Kprod) saem de 30%, em 1974, para 73% dos ativos
produtivos fixos.
Esta é uma das explicações de o capitalismo brasileiro não ter crescido nos níveis
chineses na última década.
Para o Brasil conseguir crescer 4%, em média, como se deu no último mandato de Lula,
a economia se apoiou em uma expansão desenfreada do crédito para a população e na
atração de capital estrangeiro para cobrir o déficit que o Brasil tem com o mundo,
como evidencia o gráfico do Banco Central:

Na estimativa do BC para 2011, os investimentos estrangeiros diretos (IED), que
durante vários anos cobriram o rombo externo, cobrirão apenas 33% do déficit.
Significa que o Brasil necessita desesperadamente de atrair capitais externos.
Porém, estes capitais externos, em sua maioria, hoje, são especulativos, que se
aproveitam dos juros baixos nos EUA, Europa e Japão e vêm para o Brasil, país que tem
os juros mais altos no mundo.
O gráfico abaixo, confeccionado pela Auditoria Cidadã, mostra que a maior parte do
capital estrangeiro que está vindo para o Brasil é especulativo e gerador de dívida
interna e externa:
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1.Hoje, grande parte da dívida interna encontra-se nas mãos de estrangeiros, não podendo mais ser aplicada a clássica definição
de que a dívida interna é uma dívida do governo para com residentes no país. Esse processo se deve a um conjunto de fatores,
destacando-se a abertura financeira, a prática de juros mais altos do mundo e ausência de qualquer mecanismo de controle de
capitais no país, além do incentivo, representado pela isenção de impostos para que estrangeiros adquiram títulos da dívida
interna brasileira.

Para atrair este capital, que está sobrando nos países ricos, o governo mantém a taxa
de juros mais alta do mundo, sabendo que provoca queda no crescimento econômico.
Também explica por que o governo brasileiro tem que manter reservas de dólar no
Banco Central que alcançam a soma de U$ 350 bilhões de dólares, com um custo para
o Brasil equivalente a tudo que gastamos com educação por ano.
Essas reservas só servem para dar garantias aos investidores estrangeiros de que, na
hora que quiserem sair do Brasil, têm o dinheiro à sua disposição.
O gráfico confeccionado pelo IPEA (gráfico 3, anexos estatísticos) mostra que, a partir
da crise de 2008, houve um salto nos investimentos especulativos no Brasil, que
obrigou o governo a taxar estes investimentos, como forma de inibi-los. Porém, eles
estão entrando (no Brasil) disfarçados de investimento direto na produção, sem
nenhuma taxação.
O modelo de capitalismo neoliberal brasileiro está apoiado em atração de capital
estrangeiro para mover nossa economia, por um lado, e a especialização do país na
produção de matérias-primas, alimentos e energia (o que chamam de commodities)
para exportar para a China, que industrializa os produtos e vende para o mundo.
Vejamos, dentro de outra ótica, a relação entre capitais estrangeiros produtivos e
especulativos:
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IED X Investimentos em Títulos e ações – 1996/2010 – em bi de U$
Fluxo líquido de capitais
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-20
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Investimento estrangeiros em Títulose Ações

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Observem que, desde 2006, o investimento especulativo está superando o
investimento produtivo.
Esta mudança na composição do capital estrangeiro que está entrando no país, à
diferença do investimento estrangeiro direto, é de curto prazo e aumenta a dívida do
país (gráfico 4, anexos estatísticos).
Desta forma, são duplas cadeias que estão nos aprisionando.
Muito capital vindo para cá (somos a “bola da vez” dos especuladores) ao mesmo
tempo em que estamos adaptando nossa economia como exportadora de produtos
poucos produtos primários.
Os títulos da Dívida Pública do Governo funcionam como um atrativo para estes
capitais especulativos, assim como as ações de empresas produtoras de matériasprimas, alimentos e energia, como a Vale, Petrobras e agronegócio.
Além disso, robustecem os cofres dos bancos que, por sua vez, podem emprestar
dinheiro à população que vai às compras, sorridente.
De fato, estamos preparando no Brasil o mesmo desastre realizado nos Estados
Unidos. Porém, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, as maiores
empresas multinacionais que exploram o mundo todo e têm a moeda mundial, o dólar.
O Brasil não tem nada disso para suavizar a queda.
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O gráfico acima mostra por que somos a “bola da vez”. Em 2010 entrou quase U$ 50
bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto, sendo que boa parte é usada
para especulação.
A primeira entrada de capitais financiou as privatizações de FHC, de 1995 até 2002. O
segundo lote financiou o crescimento nos dois mandatos do Lula, um crescimento
dependente de especulação com ações e com a dívida pública, assim como do
crescimento desproporcional das exportações de matérias-primas e alimento.

50

Este modelo de crescimento gera uma sangria violenta de recursos daqui que vão para
o estrangeiro sob a forma de remessa de lucros e juros. Durante o governo Lula se
produz um salto na remessa de lucros, e estamos enviando cerca de U$ 35 bilhões de
dólares por ano para os países ricos.
Números do BC mostram que estrangeiros nunca remeteram tanto
lucro obtido no Brasil em investimentos em títulos de renda fixa e na
Bolsa de Valores. Em 2009, foram enviados US$ 7,45 bilhões, o
segundo maior valor da série histórica iniciada em 1979. O recorde
ainda é de 2008, ano do agravamento da crise, quando foram
enviados US$ 8,52 bilhões.
"O quadro reflete um estoque elevado de investimentos estrangeiros
em ações e títulos. Hoje, o estrangeiro está muito mais presente no
mercado brasileiro. Além disso, os últimos anos foram afetados pela
crise, que exigiu a remessa de lucros para a cobertura de perdas em
outros países", explica a professora e pesquisadora do Instituto de
Economia da Unicamp, Daniela Prates. As remessas têm crescido
ininterruptamente desde 2003, exatamente no primeiro ano do
governo Lula. Na comparação com 2001, o total de remessas do ano
11
passado é 560% maior.

Para atrair o capital internacional, estamos praticando uma taxa de juros das mais altas
do mundo.
Segundo Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, “As operações de mercado aberto
estão servindo para trocar dólares especulativos que ingressam no país, sem controle,
por títulos da dívida pública que pagam os juros mais elevados do mundo. Tal
mecanismo tem provocado megaprejuízos operacionais ao Banco Central − R$ 147
bilhões em 2009 e R$ 50 bilhões em 2010
−, o que representa significativo dano ao
12
patrimônio público”.
Vejamos quanto estamos pagando de pedágio para os banqueiros e especuladores
internacionais emprestarem dinheiro para o Brasil.
O spread (a diferença entre o que o banqueiro paga de juros para quem deposita no
banco e o valor que ele empresta a outro cliente) é de aproximadamente 18% para os
empresários e de 31% para a população em geral, conforme gráficos a seguir:

11

JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO - Ganho com ações eleva remessas de lucro ao exterior - 01 de fevereiro de 2010 | 9h 47

12

A inflação e a dívida pública por Maria Lucia Fattorelli - 01 de Junho de 2011
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Essa é a galinha dos ovos de ouro dos banqueiros e especuladores. É a “Bolsa Parasita”
que está chupando toda a riqueza do Brasil e endividando todo o mundo.
Vejamos o salto do crédito durante os dois mandatos do Lula. Esse foi o motor do
crescimento nos últimos anos e não o investimento produtivo. Apesar de movimentar
a produção de mercadorias, o salto no crédito leva ao endividamento generalizado,
diferentemente dos investimentos diretos na produção que geram novos empregos e
novas rendas.
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O endividamento é tão alto que a dívida média dos clientes saltou de R$ 15 mil em
2006 para 30 mil em 2010 (anexo estatístico, gráfico 5).
Esse é o caminho do desastre e vai explodir quando vier a crise econômica, que é só
uma questão de tempo.
Outro fator importante que gera lucros para os banqueiros é a imensa Dívida Interna
Pública, como uma das formas de financiamento do Sistema Financeiro Brasileiro.
Os bancos migraram para especular com Títulos da Dívida porque a compra de papéis
do governo não se exige capital próprio de lastro, coisa que é obrigatório quando o
banco vai emprestar dinheiro para um cliente normal, que não seja o governo. No caso
da dívida, os bancos driblam as regras do Banco Central e de Basileia, que obrigam um
lastro de 11,5% de capital próprio para realizar operações de empréstimos.
Então os bancos captam dinheiro dos clientes a preço baixo e compram títulos da
dívida que rendem muito. É como roubar doce de criancinha!
O problema é que esta operação tem alto teor especulativo, de curto prazo, e
parasitário.
Esta facilidade empurrou os bancos para operar com títulos e diminuir a oferta de
crédito à população. Os créditos favoritos dos bancos são os empréstimos
consignados, que têm risco zero porque são descontados na folha de pagamento.
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Cada vez mais o governo favorece o setor dos banqueiros que têm todas as garantias e
nenhum risco, enquanto nós temos todos os riscos, pois pagamos juros altíssimos e
não temos sequer a garantia da estabilidade no emprego, para não falar de questões
salariais.
Os bancos estrangeiros centram suas operações em títulos emitidos pelo governo. Por
exemplo, em 2000, os bancos estrangeiros adquiriram 52% do total de títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional (Freitas; Prates, 2001, p. 100).
O grosso das receitas dos bancos estrangeiros vem da especulação. Entre 1994 e 2004,
somente 21% das suas receitas vieram de empréstimos à população. Os bancos
privados nacionais também tiveram como principal receita os ganhos especulativos. Os
bancos públicos, ao contrário, tiraram 45% das suas receitas de empréstimos (anexo
estatístico, tabela 9).
Em 2010, os bancos estatais continuam registrando a maior parte das suas receitas de
empréstimos à população (55%), os bancos estrangeiros com 40% e os privados
nacionais com 43%. Isto significa que a maior parte do sistema financeiro ainda retira
suas receitas dos títulos da dívida pública, dos derivativos, câmbio, etc.
Essa pequena “melhora” no crédito em 2010 se deve ao crédito consignado, que todos
os bancos estão migrando para este tipo de crédito, que tem risco zero, como mostra
o gráfico:

A maior parte dos empréstimos do Banco do Brasil é para o empresariado, incluindo aí
o agronegócio, o grande beneficiário do crédito agrícola.
Por sua vez, o BNDES garante os empréstimos para as grandes empresas do país,
inclusive as multinacionais. O BNDES é responsável por 20% de todo o crédito
disponível no Brasil (anexo estatístico, gráfico 6).
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Em 2010, em todos os bancos, públicos e privados, as operações de crédito à
população compõem a menor parcela dos seus ativos:
Operações de crédito nos ativos totais dos bancos 2010 – em %

Fonte: Banco Central – Elaboração ILAESE

No total do Sistema Financeiro Brasileiro, apenas 38% dos ativos são compostos por
operações de crédito.
Outro grande aspirador de riquezas no Brasil é a Dívida Interna do governo, que já
chega a mais de 50% do PIB, sem contar as dívidas das estatais.
Esta dívida chegou, em 2010, a R$ 2.307.143.000.000,00 e seu serviço está absorvendo
quase todos os recursos públicos, para rolar a dívida anualmente.
Estamos pagando cerca de R$ 40 bilhões por mês de juros desta dívida. Mesmo assim,
a dívida não diminui nunca, sempre aumenta.
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“Os governos Cardoso e Lula propiciaram ao capital financeiro mais
de R$ 1 trilhão em juros da dívida pública, o que correspondeu em
média a 8% do PIB no segundo governo de FHC e a 8,2% no governo
Lula”.(...) “Esses superávits obtidos sistematicamente durante o
segundo governo de FHC e o governo Lula(,) foram acompanhados de
uma elevação da carga tributária em 8% (de 29% para 37% do PIB).
Em suma, há uma brutal transferência de renda do conjunto da
sociedade para o capital financeiro e os rentistas, em particular do
rendimento do trabalho para o capital em geral e dos rendimentos do
“capital estritamente produtivo” (pequenos e médios) para os
13
grandes grupos econômicos financeirizados.”

Segundo o Boletim do ILAESE, Contra–Corrente, número 4, de 1 de julho de 2011:
“De janeiro a abril de 2011, já no governo Dilma, a dívida interna
atingiu a histórica marca de R$ 2,3 trilhões de reais. Se considerarmos
a dívida externa, que em janeiro de 2011 ficou em cerca de R$ 571
bilhões, a dívida pública total alcançou R$ 2,9 trilhões em abril de
2011, equivalente a 209% de tudo que o governo federal arrecadou
em 2010.”

13

A economia política do governo Lula (Luís Filgueiras e Reinaldo Gonçalves) Contraponto 2007
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Obs.: 1. Os valores dos pagamentos da dívida pública desde 1995 foram corrigidos pelo IGP-DI. 2. A dívida pública inclui juros,
amortizações e refinanciamento. 3. A dívida externa foi convertida para Real a uma taxa de câmbio de R$ 1,60. Fonte do
pagamento da dívida nos governos FHC e Lula: SIAFI - STN/CCONT/GEINC. Fonte do Estoque da Dívida Pública em 1994, 2002,
2010 e 2011: Banco Central (Nota para a Imprensa - Política Fiscal – Quadros 35 e 51) e Ministério da Fazenda. SIAFI. Gerência
de Informações e Estatísticas da Dívida Pública/CODIV. Fonte do pagamento da Dívida Pública no Governo Dilma: Sistema
SIGA BRASIL - Senado Federal. O dado se refere ao pagamento da dívida federal, externa e interna. Elaboração: ILAESE.

Já pagamos mais de R$ 12 trilhões de reais desta dívida e cada vez ela aumenta mais.
Inclusive, o governo Dilma, com sua “austeridade”, já economizou R$ 92 bilhões de
gastos públicos com serviços sociais para pagar esta dívida, porém é insuficiente para
pagar a dívida que, com os juros atuais, é impagável.
O grosso dos recursos do governo está sendo direcionado para o pagamento da dívida.
A distribuição do orçamento de 2010 mostra que de um total de R$ 1,4 trilhão, R$ 635
bilhões foram direcionados para pagamento de juros e amortização da dívida,
conforme gráfico a seguir:
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ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - 2010 - Total: R$ 1,414 TRILHÃO

Fonte: SIAFI - Banco de Dados Access p/ download (execução do Orçamento da União) – Disponível em
http://www.camara.gov.br/internet/orcament/bd/exe2010mdb.EXE . Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida

Quem são os credores desta Dívida Pública?
Em primeiro lugar os grandes bancos (públicos e privados, nacionais e internacionais) e
fundos de investimentos.

Fonte: Relatório anual 2010 da Dívida Pública – Tesouro Nacional
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Vejamos que os bancos e fundos de investimento detêm 68% dos títulos da dívida
interna. Está minimizado o peso dos investidores estrangeiros (com somente 11%),
pois aí não está computado o peso dos papéis do governo em mãos dos bancos
estrangeiros que operam no Brasil e os grandes fundos de investimento. Estima-se que
mais de 80% da dívida governamental estão nas mãos dos grandes bancos e fundos de
investimentos.
Os bancos atuam de forma especulativa, operando papéis com vencimento de curto
prazo, em que 73% destes títulos em poder dos bancos vencem em até 3 anos.
Somente 10%, aproximadamente, são compostos por títulos de longo prazo, com mais
de 5 anos (gráfico 7, no anexo estatístico).
Os gráficos abaixo evidenciam que a maior parte dos títulos da dívida está nas mãos
dos grandes bancos:

Fonte: BC e Ipeadata – elaboração ILAESE
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Idem

Os ganhos dos bancos com a dívida já alcançaram uma cifra de R$ 1,3 trilhão de reais
em 15 anos:

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE
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Os grandes bancos, incluindo os bancos estatais, estão perdendo seu foco em
intermediação financeira para operações com especulação, formando um oligopólio
que atua em concorrência, porém combinados dentro de um sistema neoliberal com
muito peso de rendas especulativas.
O gráfico a seguir mostra as operações do G5 com Títulos e Valores Mobiliários:

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

As operações com derivativos tomaram grandes proporções desde 2005, inclusive no
Sistema Financeiro Brasileiro. Abaixo reproduzimos os dados do Banco Central sobre
operações com derivativos 14:

14

Derivativo é um contrato no qual se estabelecem pagamentos futuros, cujo montante é calculado com base no valor assumido
por uma variável, tal como o preço de um outro ativo (isto é, uma ação ou commodity), a inflação acumulada no período, a taxa
de câmbio, a taxa básica de juros ou qualquer outra variável dotada de significado econômico. Derivativos recebem esta
denominação porque seu preço de compra e venda deriva do preço de outro ativo, denominado ativo-objecto. Esta modalidade
de transação financeira é preferida dos especuladores no mundo hoje(Wikipedia).
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Ganhos e perdas com derivativos – 2005/2010 – em R$ bi
20.000

Em bilhões de reais
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Entre 2005 e 2010, os bancos privados (nacionais e internacionais) ganharam R$ 25
bilhões em operações especulativas. Porém, vejam a perda que tiveram em 2008, ano
da crise internacional. Curiosamente, os bancos estatais só têm perdas com
derivativos, enquanto os privados só têm lucro. Depois do susto em 2008, os bancos e
grandes empresas seguem operando com derivativos, até a próxima queda. Eles
sabem que, como aconteceu em 2008/2009, quem pagará a conta será o governo, isto
é, a população trabalhadora.
Os bancos estatais operam no sistema pegando a parte “podre” (do ponto de vista
especulativo), as operações de crédito às grandes empresas (BNDES), o crédito
imobiliário (CEF) e o crédito em geral (BB), mas também operam com títulos do
governo.
É um oligopólio incentivado e permitido pelo Governo Federal, que é o patrocinador
dos juros altos e dos grandes lucros bancários, assim como é responsável e principal
beneficiário do boom de crédito no Brasil, fortalecendo o discurso da inclusão social
dos pobres brasileiros.
“O endividamento do Estado converte-se no principal eixo da
revalorização rentista, aprofundando a separação entre setor
financeiro e produtivo, já que este necessita de financiamento de
15
longo prazo, que não interessa ao capital bancário.”
15

“Os anos Lula - Contribuições para um balanço crítico” - Miguel Bruno, Garamond. 2010
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O modelo neoliberal imposto no Brasil por Collor e FHC e, infelizmente, seguido por
Lula e Dilma gerou um círculo vicioso, em que se libera ganhos especulativos, atrai
capital internacional, valorizando o real, dificulta exportações e aumenta as
importações, gera déficit das contas externas, crescimento das remessas de lucros,
desnacionalização da economia e aumento de juros para atrair mais capital, retira mais
capital da produção que engrossa a ciranda financeira.
O produto final deste círculo vicioso é a perda da soberania brasileira sobre a
economia, que, cada vez mais, está controlada pelas multinacionais e grandes bancos
associados ao capital internacional.
Essa ciranda especulativa é incentivada pelo Governo Federal. Por exemplo, em
fevereiro de 2006, o governo Lula editou a MP 281 que deu incentivos fiscais aos
investidores estrangeiros para aquisição de títulos da dívida pública interna.
Outro exemplo se deu com a falência da Aracruz Celulose (que se ferrou especulando
com derivativos na crise de 2008). Apesar disso, o BNDES manteve um financiamento
de R$ 2,4 bilhões para que a Votorantim comprasse a Aracruz. O Banco ficou com 34%
da nova empresa resultante da fusão, a Fibria, mas com acordo do BNDES e do
governo Lula, que cedeu o controle da empresa à Votorantim, apesar de deter apenas
30% do capital da empresa, menos que o peso do BNDES.
Aliás, o governo Lula financiou, através do BNDES, as grandes “multinacionais
brasileiras”, que de brasileiras têm muito pouco. Vejamos a evolução do crédito do
BNDES para as grandes empresas, principalmente grandes exportadoras de minério,
energia e agronegócio:
Evolução do desembolso do BNDES em 2010 – em bilhões de reais

Fonte: site do BNDES na internet – em bilhões de reais
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O crescimento da oferta de crédito às grandes empresas pelo BNDES foi de 781% entre
1997 e 2010. No governo Lula este salto foi de 380%!
O governo subsidia os grandes empresários com cerca de R$ 30 bilhões por ano, que
cobra juros de 6% ao ano, enquanto capta a 12,5%.
Apesar desse salto, os lucros do BNDES são menores que o do Itaú e Bradesco,
exatamente porque subsidia com dinheiro público as grandes empresas nacionais e
estrangeiras.
O resultado deste processo é que o BNDES tem participação acionária em 22 das 30
maiores empresas multinacionais “brasileiras”.
Contraste evidente com os bancos privados, cujo centro de atuação não é
investimento em empresas e sim parasitando os altíssimos juros pagos pela dívida
pública e superexplorando seus clientes com empréstimos consignados.
O BIS (Banco Central Mundial), fazendo um balanço da grande crise de 2008, concluiu
que o crescimento desproporcional do setor financeiro prenuncia a crise:
“O crescimento nos anos prévios à crise financeira, estiverem
centrados nos setores financeiros e da construção, cada vez maiores,
cuja intensa e prolongada expansão se deu, provavelmente, em
detrimento dos outros setores da economia. Naturalmente, dado que
o setor financeiro empresta capital para a economia, sua expansão
pode impulsionar o crescimento geral. No entanto, igual como o
crescimento em qualquer setor, a partir de certo ponto a expansão do
setor financeiro e da construção se dá em detrimento dos outros
setores econômicos. Um crescimento rápido do crédito e dos preços
dos ativos pode inflar a rentabilidade do setor financeiro até o ponto
de atrair para ele os recursos que em outra situação poderiam ir para
16
os outros setores econômicos.”

Esta enorme “Bolsa Parasita” que o Brasil está alimentando vai exaurir as forças do
corpo econômico do país. Os anticorpos necessários para evitar a grave crise que se
aproxima estão sendo destruídos por um parasita que já tomou conta do nosso corpo.

16

81º Informe Anual - 1 de abril de 2010 – 31 de março de 2011 – BIS (Banco Internacional de Compensações)
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O renomado jornal expert em finanças internacionais, Financial Times, alerta que o
grau de endividamento do brasileiro já é superior ao grau de endividamento do
consumidor norte-americano que precedeu a crise:
“O gasto do consumidor brasileiro com dívidas aumentou para 24%
da renda disponível e tende a aumentar ainda mais, podendo chegar
a exorbitantes 30% até 2012". Para se ter uma ideia, a crise das
dívidas dos consumidores explodiu nos Estados Unidos, quando o
serviço da dívida atingiu 14% da renda disponível dos cosumidores.
(....) Por fim, o Financial Times alerta que a situação no Brasil é
"preocupante e semelhante à crise do subprime nos EUA: um monte
de crédito está sendo empurrado pelos bancos a taxas elevadas para
os consumidores, que, em última instância, não serão capazes de
17
pagar.”

Hoje, o governo alardeia a segurança do sistema financeiro e a blindagem do Brasil
contra a crise internacional.
Porém, o comparativo feito pelo FMI, relacionando o Brasil, China e Índia, em 2010,
aos países ricos em crise, demonstra que estamos indo no mesmo caminho do
desastre (tabela 10, anexo estatístico).
Todos os sinais da crise que se abateu sobre os países imperialistas foram desprezados,
da mesma forma como acontece com o Brasil de hoje.
Esse endividamento generalizado nos países pobres (especialmente China, Brasil, Índia,
Rússia, etc.) é uma estratégia dos países ricos, já que é uma forma de garantir que os
produtos das multinacionais sejam comprados. São os países ditos “emergentes” que
estão garantindo o consumo mundial de TVs, carros, aviões, roupas, eletrodomésticos,
etc. Por isso, há um deslocamento das multinacionais para esses países e uma farra do
crédito cujo objetivo é vender, vender e vender.
No Brasil, segundo José Roberto Afonso, no livro "Crise, Estado e Economia Brasileira",
“somando as dívidas de governos, empresas, famílias e também das instituições
financeiras, estimaram que a do Brasil ficou em 142% do PIB, em 2008”.
Mostramos no gráfico abaixo outro ângulo da financeirização do Brasil. Neste caso,
relacionamos o crescimento da dívida bruta do governo com o estoque de capital fixo
(toda a riqueza existente no país, matérias-primas, prédios, máquinas, etc.) na
economia brasileira:

17

Tuesday, February 22nd 2011 - 03:52 UTC - FT warns Brazil could be approaching a “US like sub-prime” situation
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Fonte: IPEA – elaboração ILAESE

Aqui se relaciona somente a dívida bruta do governo, sem contar com as dívidas
empresariais e das famílias, que ultrapassariam em muito o estoque de capital fixo do
Brasil.
Esta febre de consumo via endividamento generalizado é o sintoma que está se
gerando uma bolha de consumo e de crédito que vai desmoronar, cedo ou tarde.
Inclusive, com o dinheiro fácil sobrando em nível internacional, há uma especulação
desenfreada em torno das principais commodities, aumentando os preços
artificialmente. Também neste quesito, o Brasil está muito dependente de alguns
produtos primários, como minério de ferro, soja, etc.
No último período, está havendo um ataque especulativo no Brasil, com a
desvalorização do dólar e a valorização do real, encabeçadas pelos especuladores
internacionais, em que estão metidos todos os bancos e grandes empresas.
Quando soará a hora da verdade para a economia brasileira?
Quando os Estados Unidos decidirem aumentar a taxa de juros lá, que hoje está
próxima de 1% ao ano. Esta simples ação do governo dos EUA levará a um retorno do
capital especulativo mundial para o país, provocando uma fuga de capitais dos países
pobres e muito dependentes deste tipo de capital.
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Quando se dará isto? Impossível prever. O problema sequer se resume em saber a
data exata. O problema fundamental é que perdemos a soberania sobre a economia
do Brasil e estamos à mercê das decisões estratégicas de outros países ricos, que, com
certeza, vão nos ferrar.
Quanto mais tempo permitirmos que o Sistema Financeiro Brasileiro e especuladores
parasitem nosso corpo econômico, maior será a profundidade da crise e maiores as
dificuldades para sair dela.
Nenhum governo está disposto a enfrentar essa ciranda financeira nem o capital
especulativo, porque são parte do sistema e se alimentam política e financeiramente
dela. Já é de conhecimento geral que os governos ganham dividendos eleitorais com a
“inclusão social” dos pobres que estão comprando fiado, acima da sua capacidade de
endividamento.
Menos conhecidas, porém, são as “relações perigosas” de financiamento de
campanhas por grandes bancos privados nacionais e internacionais.
Três setores (financeiro, construção e primário exportador) garantem a sustentação
financeira e política dos governos, incluídos os governos petistas. Justamente, estes
três setores são os que mais crescem e são parte da inserção do Brasil no mundo como
fornecedor de matérias-primas e alimentos, junto com bancos e grandes construtoras.
Essa é a verdadeira base governista do setor empresarial.
Na última campanha, em 2010, o Bradesco “doou” R$ 18.890.000,00 (quase 19 milhões de
reais) para a campanha de Dilma e R$ 8.200.000,00 para o candidato Serra. O Itaú “deu”
outros R$ 8 milhões para os dois candidatos. “Uma mão lava a outra”, como diz o ditado
popular (veja tabela 11, anexo estatístico).
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A exploração dos bancários em geral e por banco
Passados 16 anos, a realidade demonstrou que a reestruturação bancária, realizada
por FHC em 1994, só favoreceu os banqueiros, prejudicando a população e os
bancários.
Vejamos a evolução do número de agências por quantidade de habitantes do Brasil.
Em 1980 tínhamos uma agência bancária para cada 9 mil habitantes e chegamos agora
em 2010 com uma agência para cada 9.615 habitantes. Na década de 80 este número
chegou a 7.432 habitantes por agência.

População brasileira X agências bancárias - 1980/2010
10.377
9.059

1980

1985

1990

9.615

8.530

7.752

7.432

10.480

1995

2000

2005

2010

Fonte: Banco Central e IBGE – Elaboração ILAESE

Essa diminuição do número de agências foi acompanhada do aumento do número de
correntistas. Portanto houve uma piora no atendimento aos clientes. Menos bancários
estão atendendo a mais clientes, aumentando o lucro dos banqueiros.
Em 2010, já tínhamos 151 milhões de contas-correntes e poupança, para um
contingente de apenas 605 mil trabalhadores bancários, incluindo terceirizados. Para
cada bancário já temos, hoje, aproximadamente, 250 mil contas bancárias no Brasil.
Apesar de um crescimento espetacular em receitas e lucros nos últimos 16 anos,
houve uma diminuição do número de trabalhadores bancários.
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Em março de 1990 havia 826.244 bancários. Em 2010 restaram somente 486.196
trabalhadores diretos dos bancos. Uma queda de 41%, apesar de ter aumentado muito
o número de correntistas.
A reestruturação do setor foi realizada em detrimento dos seus trabalhadores, com
rebaixamento salarial e precarização do trabalho. Segundo estudo do DIEESE (Os
rostos dos bancários, 2001), houve três grandes levas de demissões: a primeira,
durante o Plano Cruzado, quando foram demitidos 109 mil bancários. A segunda, no
início do governo Collor, com mais 128 mil demissões, e a terceira, em 1994, com FHC,
quando houve a perda de mais 161 mil postos de trabalho no setor bancário.
Em seguida, vamos analisar os números da exploração dos bancários, centralizando na
análise dos cinco maiores bancos do sistema financeiro. Relacionaremos os números
referentes a receitas, lucros e gasto com pessoal dos bancos nos últimos 16 anos.

Fonte: Banco Central e IBGE – Elaboração ILAESE

A receita de intermediação financeira (que representa as “vendas”) dos bancos
instalados no Brasil foi de R$ 512 bilhões em 2010. Teve um crescimento de 276%
desde 1996, isto é, um crescimento de 18% ao ano.
A variação do índice IPCA (IBGE) para o período de 01/01/1997 a 31/12/2010 é 156,8%
neste mesmo período, com uma média de 10,4% ao ano.
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Portanto, as receitas dos bancos estão crescendo em uma velocidade duas vezes maior
que a inflação.
Crescimento espetacular pode-se averiguar no que trata do lucro líquido do Sistema
Financeiro Nacional:

Fonte: Banco Central e IBGE – Elaboração ILAESE

O lucro líquido do SFN entre 1997 e 2010 foi de 1.485% ou 106% ao ano, enquanto a
inflação cresceu 134%, portanto, uma média de 9,6% nos últimos 14 anos.
Crescimento do lucro 10 vezes acima da inflação! Vejamos que, nos dois mandatos de
Lula, os lucros dos bancos fluíram de forma magnífica, como nunca na história deste
país.
Porém, no que trata do gasto com pessoal não houve um crescimento nesta mesma
velocidade:
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Gastos com pessoal do S.F.N. – 1996/2010 – R$ bi
70.000

Em bilhões de reais

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gastos com Pessoal 26.78 34.97 26.01 26.77 27.52 28.94 29.77 31.72 34.51 37.73 41.03 46.34 50.18 55.05 61.01

Fonte: Banco Central e IBGE – Elaboração ILAESE

A folha de pagamento cresceu apenas 127,7% nos 15 anos, sequer acompanhando a
inflação do período, que ficou em 156,8%.
Nesses 15 anos, enquanto o lucro cresceu 1.485%, as Receitas cresceram 276% e o
gasto com pessoal cresceu apenas 127%. Nesse particular se encontra a razão dos
espetaculares lucros dos banqueiros: a exploração dos seus funcionários.
Vejamos que, no decorrer dos últimos 15 anos, a folha de pagamento caiu cerca de
20% das receitas para 12%.
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Receitas X gasto com pessoal – 1996/2010 - em bilhões de R$
600

Em bilhões de reais

500
400
300
200
100
0
Receitas SFN
Gasto c/ Pessoal

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
136 140 151 211 142 182 264 205 207 255 286 319 458 450 512
26

34

26

26

27

28

29

31

34

37

41

46

50

55

61

% pessoal X Receitas 19% 24% 17% 12% 19% 15% 11% 15% 16% 15% 14% 14% 11% 12% 12%

Fonte: Banco Central. Elaboração ILAESE

Proporcionalmente à Receita de Intermediação Financeira, houve uma diminuição na
folha de pagamento de 60%, inclusive, como veremos em seguida, todo o gasto com
pessoal é pago com a exploração dos clientes através de tarifas abusivas.
O crescimento espetacular dos lucros e receitas se fortaleceu, apesar da diminuição do
número de trabalhadores no setor. Analisaremos a mão de obra no Sistema Financeiro
nos últimos 16 anos, para fazer uma comparação com os números anteriores de
receitas, lucros e gasto com pessoal:

72

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Em 16 anos, houve uma queda de 8,6% no emprego do setor, sem contar com a
precarização da mão de obra e o arrocho salarial dos que ficaram trabalhando no
setor.
Em comparação com outro setor de ponta da economia brasileira, o automobilístico,
mostra que enquanto este cresceu o emprego nos últimos 16 anos, no setor bancário
diminuiu:
Emprego no setor automobilístico X emprego bancário – 1995/2010 – em milhares
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700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
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2009 2010

Setor automobilístico

Sistema Financeiro

Fonte: Banco Central e ANFAVEA – elaboração ILAESE

Vamos analisar agora estes mesmos números por banco, com os dados do BB, Itaú,
Bradesco, CEF e Santander.
BANCO DO BRASIL

Receita, lucro e gasto com pessoal do BB – 1996/2010 – R$ bi
90,0
80,0
70,0

Em bilhões de reais

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
Receitas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
14,0 15,8 24,3 28,0 17,3 20,3 38,2 33,1 30,3 33,7 37,8 40,9 57,3 65,5 82,4

Lucros

-7,5

0,5

0,8

0,8

0,9

1,0

2,0

2,3

3,0

4,1

6,0

5,0

8,8

10,1 11,7

Gasto com Pessoal

6,5

14,6

5,6

5,6

5,6

5,5

5,5

6,8

7,1

7,4

7,8

9,1

8,6

11,5 12,6

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE
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A receita de intermediação financeira teve um crescimento de 486% desde 1996, isto
é, um crescimento de 32% ao ano. Crescimento três vezes superior à inflação do
período.
O lucro líquido do BB entre 1997 e 2010 foi de 1.949% ou 139% ao ano, enquanto a
inflação cresceu 134,4%, portanto, uma média de 9,6% nos últimos 14 anos.
A folha de pagamento cresceu apenas 96% nos 15 anos, sequer acompanhando a
inflação do período que ficou em 156,8%.
Já o número de funcionários do BB apresentou a seguinte evolução:

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Em 16 anos, houve um crescimento de 9,4% no emprego do BB, ou seja, pífio
crescimento anual de 0,6%.
A compressão salarial no Banco do Brasil foi tanta que um funcionário deixou de
ganhar 20 salários mínimos (em 1995), para ganhar 7,5 salários em 2010. Por isso,
hoje, trabalhar no BB já não é mais o sonho de ninguém.
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Fonte: Banco Central e IBGE – elaboração ILAESE - * O salário médio encontrado por cada banco é resultado dos seus gastos com
pessoal dividido pelo número de funcionários. Gasto anual foi dividido por 13 salários e a média mensal foi dividido por 2
(considerando 100% de encargos).

O salário no BB cresceu em 16 anos 82%, uma média de 5% ao ano. Não chegou nem
perto de repor a inflação do período que foi de 215,6% (IPCA). O BB ganhou triplicado.
Primeiro, contratando novos trabalhadores com salários mais baixos. Segundo,
aumentando o número de correntistas atendidos por funcionário e, por fim, realizando
receitas e lucros muito acima da inflação, com menos trabalhadores. Portanto,
aumentando a produtividade do trabalho.
ITAÚ
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

A receita de intermediação financeira do Itaú teve um crescimento de 1.501% desde
1996, isto é, um crescimento de 100% ao ano. Crescimento 10 vezes superior à
inflação do período.
O crescimento do lucro líquido do Itaú entre 1997 e 2010 foi de 3.485% ou 218% ao
ano, enquanto a inflação cresceu 134,4%. Crescimento do lucro 20 vezes a inflação.
A folha de pagamento cresceu 677% nos 15 anos, quatro vezes a inflação do período,
que ficou em 156,8%.
O número de funcionários do Itaú apresentou a seguinte evolução:
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Em 16 anos, houve um crescimento de 188% no emprego do Itaú, quase triplicando o
número de funcionários, com um crescimento médio anual de 11,7%.
Vejamos a queda salarial do Itaú em relação ao salário mínimo:
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Fonte: Banco Central e IBGE – elaboração ILAESE - * O salário médio encontrado por cada banco é resultado dos seus gastos com
pessoal dividido pelo número de funcionários. Gasto anual foi dividido por 13 salários e a média mensal foi divido por 2
(considerando 100% de encargos).

O salário no ITAÚ cresceu em 16 anos 169%, uma média de 11% ao ano. Não chegou
sequer a repor a inflação do período, que foi de 215,6% (IPCA).
BRADESCO

Receita, lucro e gasto com pessoal do Bradesco – 1996/2010 –
R$ bi
80,0
70,0

Em bilhões de reais

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201
7,2 6,8 11,5 17,6 13,9 19,6 29,2 23,4 22,7 29,7 33,2 37,9 62,5 67,7 72,6

Receitas
Lucros
G t

0,8
P

l 17

0,8

3,2

5,5

5,0

8,0

7,6

8,0 10,0

1Fonte:
7 22
2 3Central
2 8 – elaboração
2 9 3 4 ILAESE
40 42
Banco

1,0

1,1

1,7

2,1

2,0

2,3

46
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60
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A receita de intermediação financeira do Bradesco teve um crescimento de 903%
desde 1996, isto é, um crescimento de 60% ao ano. Crescimento quatro vezes superior
à inflação do período.
O crescimento do lucro líquido do Bradesco entre 1997 e 2010 foi de 1.760% ou 110%
ao ano, enquanto a inflação cresceu 134. Crescimento dos lucros 14 vezes a inflação.
A folha de pagamento cresceu 393% nos 15 anos, mais de duas vezes superior à
inflação do período, que ficou em 156,8%.
O número de funcionários do Bradesco apresentou a seguinte evolução:

Em 16 anos, houve um crescimento de 53% no emprego do Bradesco, com
crescimento muito lento, uma média anual de 3%.
Analisemos a queda dos salários do Bradesco em relação ao salário mínimo:
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Salário Médio do BRADESCO X Salário Mínimo – 1995/2010 – em R$
4000
3500
3000

Em reais

2500
2000
1500
1000
500
0
Salário Médio

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1115 1269 1423 1500 1500 1692 1808 1923 2231 2423 2615 2885 3000 2923 3154 3577

Salário Mínimo

100 112 120 130 136 151 180 200 240 260 300 350 380 415 465 510

Salário Médio X Salário Mínimo 11,2 11,3 11,9 11,5 11,0 11,2 10,0 9,6 9,3 9,3 8,7 8,2 7,9 7,0 6,8 7,0

Fonte: Banco Central e IBGE – elaboração ILAESE - * O salário médio encontrado por cada banco é resultado dos seus gastos com
pessoal dividido pelo número de funcionários. Gasto anual foi dividido por 13 salários e a média mensal foi divido por 2
(considerando 100% de encargos).

O salário no BRADESCO cresceu em 16 anos 221%, uma média de 14% ao ano, um
pouco superior à inflação do período, que foi de 215,6% (IPCA).
O salário médio no Bradesco caiu de 11 salários mínimos para 7 salários mínimos em
16 anos.
CEF
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Receita, lucro e gasto com pessoal da CEF – 1996/2010 – R$ bi
40,0
35,0

Em bilhões de reais

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Receitas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
14,4 16,6 16,7 19,8 14,0 16,8 17,8 20,3 19,4 26,2 28,3 26,8 33,0 34,9 39,5

Lucros

0,2

0,4

0,3

0,3

0,3

-4,6

1,0

1,6

1,4

2,0

2,3

2,5

3,8

2,9

3,7

Gasto com Pessoal

3,1

3,4

3,2

3,4

3,6

4,0

3,9

4,0

4,7

5,5

6,2

7,1

8,4

9,1

9,9

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

A receita de intermediação financeira da CEF teve um crescimento de 173% desde
1996, isto é, um crescimento de 12% ao ano. Crescimento levemente superior ao
crescimento da inflação do período.
O lucro líquido da CEF entre 1997 e 2010 foi de 1.601% ou 100% ao ano, enquanto a
inflação cresceu 134,4%, portanto, uma média de 9,6% nos últimos 14 anos.
A folha de pagamento cresceu 231% nos 15 anos, um pouco superior ao crescimento
da inflação do período, que ficou em 156,8%.
Já o número de funcionários da CEF apresentou a seguinte evolução:
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Em 16 anos, o crescimento do emprego na CEF está praticamente estagnado. Em 2010
tinha o mesmo número de funcionários de 2002.

Salário Médio da CEF X Salário Mínimo – 1995/2010 – em
R$
4000
3500
3000

Em reais

2500
2000
1500
1000
500
0
Salário Médio

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1154 1231 1385 1308 1423 1346 1538 1423 1538 1808 2000 2308 2577 3154 3269 3538

Salário Mínimo

100 112 120 130 136 151 180 200 240 260 300 350 380 415 465 510

Salário Médio X Salário Mínimo 11,5 11,0 11,5 10,1 10,5 8,9 8,5 7,1 6,4 7,0 6,7 6,6 6,8 7,6 7,0 6,9

Fonte: Banco Central e IBGE – elaboração ILAESE - * O salário médio encontrado por cada banco é resultado dos seus gastos com
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pessoal dividido pelo número de funcionários. Gasto anual foi dividido por 13 salários e a média mensal foi divido por 2
(considerando 100% de encargos).

O salário na CEF cresceu em 16 anos 207%, uma média de 13% ao ano, não repondo
sequer a inflação do período, que foi de 215,6% (IPCA).
O salário médio na CEF caiu de 11,5 salários mínimos para 6,9 salários mínimos em 16
anos.

SANTANDER

Receita, lucro e gasto com pessoal do Santander –
1996/2010 – R$ bi
60,0

Em bilhões de reais

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
1999
3,7

2000
3,8

2001
11,7

2002
15,1

2003
9,5

2004
10,0

2005
13,7

2006
14,7

2007
16,9

2008
39,1

2009
51,4

2010
55,4

Lucros

0,4

0,1

-6,0

2,7

1,2

1,6

1,6

1,1

1,8

1,5

1,8

3,9

Gasto com Pessoal

0,3

0,4

2,5

1,7

2,0

1,8

2,1

1,9

1,9

3,0

4,7

4,9

Receitas

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

A receita de intermediação financeira do Santander teve um crescimento de 2.205%
desde 1999, isto é, um crescimento de 147% ao ano. Crescimento 15 vezes superior ao
crescimento da inflação do período.
O lucro líquido do Santander entre 1999 e 2010 foi de 785% ou 65% ao ano, enquanto
a inflação cresceu 117,7%, portanto, uma média de 9,8% nos últimos 12 anos.
A folha de pagamento cresceu 1.342% nos 12 anos, quase dez vezes mais que a
inflação do período.
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Já o número de funcionários do Santander apresentou a seguinte evolução:

Em 11 anos, o crescimento do emprego no Santander foi de 837% ou 76% ao ano.
Crescimento grande do emprego devido à compra do Banespa.
Salário médio do Santander em relação ao salário mínimo:
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Salário Médio do Santander X Salário Mínimo – 1995/2010
– em R$
5000
4500
4000

Em reais

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Salário Médio

2000
3115

2001
4731

2002
3346

2003
3577

2004
3385

2005
3692

2006
3231

2007
3385

2008
2115

2009
3615

2010
3538

Salário Mínimo

151

180

200

240

260

300

350

380

415

465

510

Salário Médio X Salário Mínimo 20,6

26,3

16,7

14,9

13,0

12,3

9,2

8,9

5,1

7,8

6,9

Fonte: Banco Central e IBGE – elaboração ILAESE - * O salário médio encontrado por cada banco é resultado dos seus gastos com
pessoal dividido pelo número de funcionários. Gasto anual foi dividido por 13 salários e a média mensal foi divido por 2
(considerando 100% de encargos).

O salário no Santander cresceu em 16 anos 14%, uma média de 1% em 11 anos, não
chegando nem perto de repor a inflação do período, que foi de 101% (IPCA).
O salário médio no Santander caiu de 20,6 salários mínimos para 6,9 salários mínimos
em 11 anos.
A seguir veremos a riqueza criada por cada funcionário do G5:
Riqueza criada por cada empregado G5 – 1995/2010 – em R$ mil
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE - Riqueza criada é resultado da Receita Intermediação Financeira dividida p/
funcionários

Em 2010, cada funcionário do Santander gerou mais de R$ 1 milhão de receita para o
banco. Em segundo lugar vêm o Itaú e o Bradesco, onde cada funcionário gerou cerca
de R$ 840 mil. Depois o BB, que gerou R$ 650 mil por funcionário e, por último, a CEF,
onde cada funcionário gerou R$ 367 mil.
No que trata de geração de riqueza, os primeiros colocados são os bancos privados.
Veremos que nos custos da mão de obra, os papéis se invertem:

Custo de cada empregado G5 – 1995/2010 – em R$ mil
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

O custo por cada funcionário se apresenta equilibrado entre os 5 maiores bancos. O
funcionário do BB custou R$ 100 mil em 2010, enquanto que no Bradesco, Santander e
a CEF o custo (custou) por funcionário ficou em aproximadamente (cerca de) R$ 90 mil.
O Itaú é o que gasta menos por funcionário(s): R$ 78 mil reais.
Vejamos, por banco, quanto rende cada funcionário ao ano e quanto custa:
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

A produtividade do funcionário do BB cresceu muito em 16 anos. Enquanto a receita
cresceu 130% ao ano, o custo do funcionário cresceu apenas 5% ao ano, neste mesmo
período.
Para o ano de 2010, segundo estes números fornecidos pelo Banco Central, no BB, um
bancário que trabalha 6 horas paga seu salário mensal em aproximadamente 18 horas
ou 3 dias de trabalho, laborando, portanto, 17 dias de graça para o governo e
acionistas privados do BB.
Ainda com toda esta exploração, os bancos pagam suas despesas com pessoal através
da cobrança de serviços e tarifas bancárias. Vejamos o caso do BB, que ultrapassa os
gastos com pessoal somente com as tarifas bancárias e ainda sobra grana:
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Já para o alto escalão do BB, o balanço do banco em 2010 informa que se destinou R$
55.238.000,00, sem individualizar o montante de cada diretor ou conselheiro.
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Enquanto a receita do Itaú cresceu 60% ao ano, o custo do funcionário cresceu apenas
11% ao ano, neste mesmo período.
Para o ano de 2010, no Itaú, um bancário que trabalha 6 horas paga seu salário mensal
em aproximadamente 11 horas ou 2 dias de trabalho, trabalhando portanto 18 dias de
graça para o patrão.
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De uma situação de equilíbrio entre tarifas e gastos com pessoal em 1996, em 2010 o
Itaú se superou e pagou seu pessoal com as tarifas bancárias e ainda sobraram R$ 4
bilhões.
Em contrapartida desta exploração brutal dos seus funcionários, o Itaú paga uma
megassena anual para seus 23 executivos:
“No exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a remuneração
global que provisionamos para todos os membros de nosso conselho
de administração e diretoria do Itaú Unibanco, por serviços prestados
naquele ano, em todas as competências, foi de aproximadamente R$
563 milhões.”

Isto significa que cada conselheiro recebeu R$ 11 milhões e cada diretor recebeu
outros R$ 115 milhões.
Um funcionário do Itaú, com valores de 2010, levaria 1.475 anos para ganhar esta
bolada que cada diretor abocanhou em apenas um ano.
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Enquanto a receita do Bradesco cresceu 55% ao ano, o custo do funcionário cresceu
apenas 14% ao ano, neste mesmo período.
Para o ano de 2010, no Bradesco, um bancário que trabalha 6 horas paga seu salário
mensal em aproximadamente 13 horas ou 2,3 dias de trabalho, trabalhando quase 18
dias de graça para seus patrões.
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Fonte: BC – elaboração ILAESE

De uma situação onde o gasto com pessoal superava as receitas com tarifas bancárias
e serviços, em 2010 essa situação mudou e o Bradesco pagou seu pessoal com as
tarifas bancárias e ainda sobrou R$ 1 bilhão.
Porém, se os banqueiros são pródigos em explorar a população brasileira e os
bancários, paga regiamente aos seus executivos, eles mesmos, banqueiros. Vejamos
informação do balanço do Bradesco de 2010:
“Em 2010, os Conselheiros e a Diretoria Estatutária do Bradesco e
subsidiárias receberam uma remuneração agregada de R$ 243,7
milhões.”

Isto significa que um Diretor graduado do Bradesco ganhou uma (mega sena)
megassena de R$ 11.520.000,00 em 2010. Um bancário do Bradesco, com seu salário
de 2010, levaria 124 anos para ganhar esta mesma quantia.
Para 2011, a Assembleia Geral, realizada em 10 de março de 2011, já votou que pagará
R$ 250 milhões aos executivos do Bradesco.
Neste mesmo balanço, ainda se gaba no final que há 4 anos não tem greve no
Bradesco:
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“Em 31 de dezembro de 2010, aproximadamente 46,3% de nossos
funcionários eram associados aos sindicatos, que representam os
funcionários de bancos ou seguradoras no Brasil. Consideramos o
nosso relacionamento com os nossos funcionários, bem como com os
sindicatos, como bom, em grande parte, devido à nossa filosofia de
valorização do quadro e à transparência na comunicação. Não
18
sofremos nenhuma greve durante os últimos quatro anos.”

Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Enquanto a receita da CEF cresceu 59% ao ano, o custo do funcionário cresceu apenas
13% ao ano, neste mesmo período.
Para o ano de 2010, na CEF, um bancário que trabalha 6 horas paga seu salário mensal
em aproximadamente 30 horas ou 5 dias de trabalho, trabalhando portanto 15 dias de
graça para seus patrões.
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Em 1996, as tarifas pagavam apenas a metade do gasto de pessoal da CEF. A partir de
2004 as tarifas bancárias passaram a pagar integralmente a folha de pagamento.
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Fonte: Banco Central – elaboração ILAESE

Enquanto a receita do Santander cresceu 5% ao ano, o custo do funcionário cresceu
9% ao ano, neste mesmo período.
Para o ano de 2010, no Santander, um bancário que trabalha 6 horas paga seu salário
mensal em aproximadamente 11 horas ou 2 dias de trabalho, trabalhando portanto 18
dias de graça para seus patrões.
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Receita com tarifas X Gasto com pessoal SANTANDER – 1995/2010 – em mil R$
8.000.000
7.000.000

Em mil reaisi

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2009
2010
Tarifas Prest Serviços 1.393.450 1.929.594 2.279.748 2.858.671 3.668.096 4.845.319 6.792.129 7.619.433
Gasto com pessoal
Tarifas/Pessoal

2.003.676 1.893.015 2.107.187 1.937.665 1.981.109 3.010.021 4.790.189 4.975.731
70%

102%

108%

148%

185%

161%

142%

153%

Em 2003, os gastos com pessoal superavam as receitas com tarifas e serviços. A partir
de 2006 se inverteram os pratos da balança: as tarifas pagaram os salários e ainda
(sobrou R4) sobraram R$ 3 bilhões.
Para os executivos do Santander se pagou a bagatela de R$ 216 milhões de reais em
2010, como mostra o balanço do banco:

São apenas 45 diretores e cada um ganhou aproximadamente R$ 5 milhões, caso seja
distribuído igualitariamente o valor pago.
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Algumas palavras sobre os “Correspondentes Bancários”
Em 2010 os “correspondentes bancários” já eram 151.351, segundo o Banco Central.
Portanto, tínhamos um correspondente para cada quatro bancários.
Se considerarmos que existiam, no mesmo ano, 605 mil trabalhadores bancários
(sendo 119 mil terceirizados – funcionários da limpeza, segurança, etc.), havia apenas
486 mil trabalhadores exercendo diretamente as funções do Sistema Financeiro
Brasileiro. Portanto, quase um correspondente para três bancários.19
Já é a flexibilização completa da categoria e um salto no grau de exploração dos
bancários e trabalhadores em geral.
Segundo um estudo do DIEESE, o salário de um correspondente bancário chega
somente a 25% do salário de um bancário.
É um profundo golpe para a classe trabalhadora, em geral, e para os bancários, em
particular.
Esse golpe foi orquestrado pelos banqueiros, com apoio do Banco Central que
regulamentou (sem autoridade jurídica para isso) e com a conivência do Governo Lula
(antes) e Dilma (agora).
O objetivo fundamental da disseminação dos correspondentes é a criação de um
sistema financeiro para “pobres” (39% da população brasileira que ainda não tem
conta-corrente em banco), em que os bancos buscam trazer todos os habitantes para
ter contas-correntes e, assim, se endividarem, de forma legal, gerando lucros para os
banqueiros.
Em vez de ampliar o número de agências e de bancários, os banqueiros resolvem
matar dois coelhos de uma cajadada só: não incorporam as amplas massas ao sistema
financeiro atual e criam um novo, paralelo, com atendimento de massa, sem
qualificação nem segurança, para atender de forma universal.

19

O número de terceirizados total no sistema financeiro se estima entre 300 mil (Contraf-CUT) e 600 mil, segundo o presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), desembargador Henrique Nelson Calandra. São informações de 2011. Estas
estimativas informam que os terceirizados já comporiam a metade até 150% da categoria, ligada diretamente aos bancos.
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Corresponderia, no setor de saúde, a abrir postos de saúde, sem médicos e
enfermeiros, somente com atendentes de nível básico. Desta forma, evidentemente, o
sistema de saúde seria expandido para “todos”. Mas seria uma farsa.
Aparentemente todos estariam cuidando da saúde, mas somente na aparência. É isto
que interessa ao governo: aparentar o sistema dos correspondentes como uma
“inclusão social”.
O Governo Federal é responsável pela aplicação dessa orientação. Vale registrar que
cerca de 40% de todos os correspondentes bancários são ligados aos bancos federais
(BB e CEF).
Somente o BB já tem 10.145 correspondentes, como informa em seu balanço de 2010,
entregue à Bolsa de Nova Iorque. O Bradesco encerrou o ano de 2010 com 26.100
correspondentes, além dos 6.200 pontos que operavam para o Banco Postal (que, a
partir de 2011, será operado pelo BB).
Na página 41 do Balanço de 2010, o BB informa que gastou com serviços de terceiros o
valor de R$ 6.349.029.000,00, quase a metade de todos os gastos com pessoal, que
chegou a R$ 12 bilhões nesse mesmo ano.
Em 2010, no BB, cerca de 55% das operações realizadas foram no autoatendimento
(36,4%) ou via internet (19,1%). Isto significa que as operações realizadas pelos
funcionários alcançaram 45% do total. Por esta via, também, os banqueiros aumentam
seus já gordos lucros.
Para os banqueiros, o sistema dos correspondentes bancários é muito importante
porque incorpora uma massa de milhões de novos clientes (ávidos por endividar-se),
enquanto comprime o salário bancário para baixo, tornando a profissão descartável.
A contrapartida desta engrenagem é que o sistema atual será elitizado, para atender
quem tem muito dinheiro, enquanto empurrará a maioria da população para o sistema
dos correspondentes e para o atendimento via internet ou via máquinas.
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Por uma campanha nacional pela Estatização do Sistema
Financeiro, suspensão do pagamento da dívida interna e
externa e pela formação de Um Banco Único Estatal, sob
controle dos Sindicatos e da população trabalhadora.
Sem a nacionalização e a estatização do Sistema Financeiro Brasileiro, nenhum dos
grandes problemas relatados neste estudo terá final feliz.
Na sociedade capitalista e imperialista atual, quem domina os bancos, domina também
a economia e o País. Os bancos dominam as finanças, o comércio e a indústria.
Falar de controlar a economia e deixá-la nas mãos de bancos privados é piada. Falar de
controlar a inflação, enquanto os bancos especulam com milhões e geram inflação dos
preços de commodities...
Quem não se lembra de que os grandes bancos do mundo levaram o planeta à grande
depressão que estamos atravessando no mundo?
Eles criam a inflação, o desemprego, as crises. E a classe trabalhadora mundial tem que
pagar a conta.
Deixar a economia mundial e do Brasil nas mãos dos banqueiros é jogar o País e o
mundo em novas crises e, assim, vão nos empurrar em um precipício para salvar um
punhado de banqueiros trilionários.
Eles estão parasitando todo o planeta, sugando a riqueza gerada pela humanidade
para um punhado de grandes famílias superpoderosas, como Rothschid, Rockfeller ou
Moreira Salles.
Muita gente, inclusive de boa-fé, pensa que a crise internacional não nos afeta. Pois
está muito enganada.
Estamos sofrendo um ataque especulativo por parte de grandes investidores
internacionais. O Brasil agora é “a bola da vez” da especulação financeira
internacional.
O presidente dos EUA, Barack Obama, entregou US$ 16 trilhões de dólares para salvar
os banqueiros em 2008. Este valor representa 10 vezes todo o PIB (a produção de
riqueza) de todos os brasileiros em um ano!
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Esse dinheiro, que foi para os cofres dos grandes bancos internacionais, está vindo, em
parte, para o Brasil. Por isso, a enxurrada de dólares especulativos que entra no Brasil
ultimamente.
O Banco Central brasileiro está gastando uma fortuna de US$ 70 bilhões, por ano, para
manter reservas de US$ 350 bilhões em dólar como garantia para esses especuladores
dispor de dólares quando queiram sair do país.
Estamos emitindo papéis de dívida pública para os agiotas nacionais e internacionais.
Uma dívida que já chega próxima dos R$ 3 trilhões de reais, quase tudo que
produzimos em um ano no Brasil.
Essa dívida interna do Brasil, alimentada agora pelos especuladores internacionais, já
nasceu fraudulenta, quando foi gerada para salvar os grandes bancos privados, em
1994, por FHC e seu famoso PROER.
O governo deu dinheiro aos bancos que, com este dinheiro, compraram títulos do
governo. Com isso, passaram de devedores para credores da noite para o dia. Tudo
num passe de mágica.
O Sistema Financeiro de um país tem um papel demasiado importante para ficar sob
controle de um punhado de especuladores.
Toda a riqueza e a contabilidade da Nação passam pelos cofres dos bancos. Toda a
riqueza do país é direcionada segundo os interesses de agiotas modernos.
Se alguém duvida disto, é importante analisar o gráfico abaixo, que mostra como os
bancos se comportaram durante a última crise econômica no Brasil:
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Fonte: Banco Central

Quem bancou o crédito para a população continuar comprando foram os bancos
estatais. Os bancos estrangeiros ofereceram somente 6,8% do crédito entre 2008 e
2010. Os privados nacionais ofereceram somente 16,2% do crédito. Isto é, com as
burras abarrotadas de reais, resolveram fechar o cofre, prejudicando o Brasil.
É um pequeno exemplo do poder desses bancos.
O crescimento no Brasil só não é próximo do chinês porque os bancos estão
parasitando nossa economia e chupando para seus cofres recursos que deveriam ser
usados na produção de riquezas para o nosso país e para a população pobre, gerando
renda e emprego.
O Sistema Financeiro Brasileiro foi privatizado e desnacionalizado nos últimos 16 anos.
Três bancos estatais (BB, CEF e BNDES) têm um peso importante no sistema, porém,
atuam como auxiliares do setor privado internacionalizado. São parte de um oligopólio
de cinco grandes bancos, fazendo o trabalho pesado e menos rentável, atuando como
subsidiários dos bancos privados nacionais e estrangeiros.
A responsabilidade pela desnacionalização, privatização e precarização do Sistema
Financeiro Brasileiro é, em primeiro lugar, de FHC e, depois, dos governos Lula e Dilma,
que deram prosseguimento à degradação do sistema em prol dos banqueiros.

103

O governo petista poderia alavancar esses bancos para enfrentar o setor privado e
estrangeiro, garantindo bom atendimento à população trabalhadora, juros baixos,
salários bons e jornadas de trabalho de 6 horas e fim da terceirização.
O governo poderia baixar os juros no Brasil, confiscar o capital especulativo e
suspender o pagamento desta dívida imoral.
Aliás, isto é o que prometia o programa do Lula antes de chegar ao poder:
“A dependência de capitais externos e a manutenção de uma taxa de
juros extremamente elevada tiveram impactos destrutivos sobre as
finanças públicas, produzindo um volumoso endividamento do Estado
e transformando os juros no principal vetor do déficit público (embora
a carga tributária tenha se expandido bastante no período). As
políticas de ajuste adotadas devido ao acordo com o FMI, ao invés de
eliminarem a propensão ao endividamento levaram a priorizar o
pagamento dos encargos financeiros da dívida pública, com o
sacrifício dos investimentos em infraestrutura, em ciência e
tecnologia e dos gastos sociais do Estado.” (item 8)
“Ao elevar as necessidades de financiamento externo a níveis críticos
e abolir as restrições ao movimento de capitais, as políticas aplicadas
transformaram a dependência do capital estrangeiro em um
mecanismo de internalização da instabilidade do mercado financeiro
globalizado e de subordinação do funcionamento da economia
nacional às prioridades e interesses dos credores e investidores
externos.” (item 11)

Chegando lá em Brasília, o PT jogou no lixo esta papelada e seguiu à risca o programa
neoliberal de Collor e FHC.
Por isso, o governo Lula tem a responsabilidade por continuar a exploração brutal dos
seus funcionários, da ampliação dos terceirizados e dos correspondentes bancários,
dos juros altos que enriquecem os banqueiros e do salto da dívida interna, que está
consumindo todos os recursos do país.
A única saída para acabar pela raiz com este problema que afundará o Brasil é
NACIONALIZANDO E ESTATIZANDO TODO O SISTEMA FINANCEIRO. Isto permitiria
formar um Banco Estatal Único, que reuniria toda a riqueza da Nação, direcionando-a
para a produção de alimentos, matérias-primas e produtos necessários para a
população trabalhadora a preços baixos. Permitiria, também, crédito fácil e barato
para os trabalhadores.
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Esta estatização deve ser realizada SEM INDENIZAÇÃO, pois essas riquíssimas famílias
já estão parasitando nossas riquezas há muito tempo.
O movimento dos trabalhadores deve retomar a velha bandeira da SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DAS DÍVIDAS INTERNA E EXTERNA AOS GRANDES BANCOS. Há séculos
que pagamos dívidas e elas sempre aumentam.
A nacionalização dos bancos não ofenderá ninguém, não confiscará a poupança dos
pequenos investidores e poupadores. Quem tiver mil reais guardados nos bancos ou
investidos manterão seus mesmos mil reais. Se tiver um milhão, igualmente.
Só confiscará a propriedade dos bancos privados (quatro grandes bancos privados Itaú, Bradesco, Santander e HSBC - sendo dois estrangeiros), cujos ativos alcançam a
soma de R$ 1,8 trilhões de reais ou 49% do PIB brasileiro.
Todas as operações bancárias, contas-correntes, certificados manteriam todo o seu
valor. Só que agora em mãos de um banco único do Estado, juntando BB, CEF, BNDES e
os principais bancos privados em um único banco estatal.
Não se tocaria em nenhuma conta-corrente ou valor guardado pelos correntistas e
pequenos investidores.
Tocar-se-ia somente na propriedade dos grandes bancos que nos últimos 30 anos
levaram R$ 3 trilhões de reais na forma de lucros, grande aspirador de dinheiro que
faltou para o desenvolvimento do país, para educação, saúde, segurança, para
melhorar os serviços públicos, para aumentar os salários.
Os bancos são especialistas em fraudar mecanismos de defesa da sociedade para
lucrar e especular.
Hoje os bancos estão especulando com a moeda espanhola, grega e portuguesa para
ganhar muito dinheiro, comprando e vendendo, iguais a urubus, esperando a morte de
um País.
Para eles, tanto faz como tanto fez se o país se afundará na miséria e no desemprego.
O que importa é que eles ganhem bilhões de dólares em operações desonestas.
Esta ESTATIZAÇÃO DEVE SE REALIZAR SOB CONTROLE DOS SINDICATOS E DA
POPULAÇÃO TRABALHADORA. Quando vem a crise, os governos tratam de
“nacionalizar” os bancos falidos, assumindo suas dívidas, para depois devolver o banco
saneado, como fez Obama agora nos Estados Unidos. Ser banco estatal, sob o
capitalismo, não garante ter um papel social. A ação do Banco do Brasil mostra que o
Estado está a serviço do lucro privado, igual ao BNDES hoje, que financia até grandes
multinacionais.
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A estatização também deve garantir a ESTABILIDADE NO EMPREGO, O FIM DA
TERCEIRIZAÇÃO E DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E A ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO PARA AUMENTAR O NÚMERO DE TRABALHADORES
BANCÁRIOS, garantindo a extensão do atendimento bancário de qualidade, universal,
para toda a população, ACABANDO COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS,
voltando aos níveis de emprego da década de 1980.
A estatização também deve montar um PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, que retome
os níveis salariais do final do século passado, começando por aplicar hoje o piso do
DIEESE de R$ 2.297,51.
Só com a nacionalização dos bancos pode-se colocar todo o sistema financeiro a
serviço de desenvolver o Brasil de forma independente do imperialismo e em ruptura
com o imperialismo e o capitalismo, para favorecer o crédito aos pequenos
proprietários rurais e urbanos, que não recebem crédito de bancos privados.
Só com a estatização dos bancos privados e a nacionalização dos bancos estrangeiros
conseguiremos submeter as finanças nacionais a um sistema único de crédito que
ajude os pequenos proprietários da cidade e do campo e a classe trabalhadora em
geral.
Poder-se-ia baixar os juros dos empréstimos somente cortando os fabulosos lucros da
banca privada (R$ 40 bilhões por ano).
Ao quitar esse objetivo do lucro e da agiotagem, o sistema financeiro pode ser como o
sangue que vai vivificando o corpo econômico da sociedade, tornando desnecessário
este vampiro que suga todo o sangue para o seu organismo privado.
Só a nacionalização pode garantir todo o controle da inflação, o controle da economia,
para direcionar os investimentos para o crescimento do país e do seu povo.
No Brasil da Dilma, enquanto se arrocham salários e cortam gastos públicos com
educação, saúde e serviços sociais, se derrama dinheiro público para banqueiros que
estão sugando a metade do orçamento federal (650 bilhões de reais) na forma de juros
da dívida interna.
Por isso os bancos brasileiros estão melhores que os bancos de outros países: os
bancos não precisam nem emprestar para os industriais (esse papel fica com o BNDES),
basta eles comprarem títulos do governo federal e se deitarem em cima da grana. É
pura especulação e usura.
Porém, a estatização dos bancos não será eficaz (veja gestão capitalista do BB e do
BNDES hoje no Brasil) se no comando da sociedade estiverem os exploradores. A
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estatização de todo o Sistema Financeiro deve ser um passo no sentido do controle de
toda a sociedade por parte dos trabalhadores, inclusive do governo federal.
Se nos faltarem os banqueiros, quem, saudades, vai sentir?
Quem sentiria falta desses quatro agiotas modernos? Ou dos 20 grandes bancos que
dominam a economia mundial?
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ANEXO ESTATÍSTICO
Tabela 1
19 maiores bancos por sua rentabilidade sobre patrimônio em março de 2011:
Posição

Nome

País

Ativo total mi de U$- março de 2011

ROE março 2011

1

Banco do Brasil

Brasil

532.103

26,4%

2

Bradesco

Brasil

414.678

22,3%

3

ItaúUnibanco

Brasil

477.972

20,5%

4

US Bancorp

EUA

311.462

12,9%

5

Capital One Financ

EUA

199.300

12,0%

6

JP Morgan Chase

EUA

2.198.161

11,3%

7

PNC Bank

EUA

259.378

10,9%

8

Wells Fargo

EUA

1.244.666

10,8%

9

Santander Brasil

Brasil

235.763

10,5%

10

Goldman Sachs

EUA

933.289

10,5%

11

State Street Corp.

EUA

171.796

8,8%

12

Bank of NY Mellon

EUA

266.444

8,2%

13

Fifth Third Bancorp

EUA

110.485

8,0%

14

Morgan Stanley

EUA

836.185

7,3%

15

Citigroup

EUA

1.947.815

5,6%

16

BB&T

EUA

157.039

5,1%

17

Suntrust Banks

EUA

170.794

2,5%

18

Bankamerica

EUA

2.274.532

- 1,4%

19

Regions Finl

EUA

131.756

- 1,6%

Fonte: Economática, publicado na Revista Exame, 30 de maio de 2011
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Tabela 2

Fonte: www.thebankerdatabase.com
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Tabela 3
Maiores Bancos do mundo por valor de mercado – em US bi
Intituição

País de Origem

Valor Mercado - U$ bi 2011

1- ICBC
2- China Construction Bank

China

239,5

3- HSBC

Reino Unido

186,5

4- JPMorgan Chase

EUA

182,2

5- Wells Fargo

China

170,6

6- Bank of America

EUA

145,5

7- Bank of China

China

143,0

8- Agricultural Bank

China

134,0

9- Citigroup

EUA

132,8

10- Itaú Unibanco

Brasil

115,8

11- Banco Santander

Espanha

94,7

12- Goldman Sachs

EUA

90,0

13- BNP Paribas

França

88,0

14- Royal Bank of Canada

Canadá

87,2

15- Unicredit

Itália

86,1

16- Commonwealth Bank

Austrália

79,2

17- Bradesco

Brasil

77,4

18- TD Bank

Canadá

75,5

19- RBS

Reino Unido

75,1

20- Sberbank

Rússia

74,4

21- UFJ Financial

Japão

72,9

22- UBS

Suiça

70,8

23- Westpac Bank

Austrália

69,3

24- Intesa Sanpaolo

Itália

69,2

25- Lloyds Group

Reino Unido

66,7

26- Bank of Nova Scotia

Canadá

63,6

27- ANZ Banking

Austrália

60,5

28- Deutsche Bank

Alemanha

56,6

29- Barclays

Reino Unido

58,3

30- Banco do Brasil

Brasil

55,2

31- National Australia Bank

Austrália

54,5

32- Bank of Communications

China

52,3

33- BBVA

Espanha

52,2

34- US Bancorp

EUA

52,1

35- Credit Suisse

Suiça

50,7

Fonte: The Banker
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Tabela 4
No quadro abaixo, fornecido pelo IBGE, fica patente que o setor que mais cresce no
Brasil é o setor financeiro:
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Tabela 5
PIB X Dívida X Ativos dos 5 maiores bancos e do total SF – 1995/2010 – em trilhões de reais
PIB – R$ tri

Dívida Interna R$
tri

% Dívida/PIB

Ativos dos Bancos

% Ativo/PIB

1995

2.341.160.860

170.327.920

7%

598.379.147

26%

1996

2.391.507.500

237.600.250

10%

691.309.982

29%

1997

2.472.235.660

268.845.950

11%

811.041.880

33%

1998

2.473.106.990

328.693.020

13%

803.880.337

33%

1999

2.479.387.770

407.809.930

16%

859.275.171

35%

2000

2.586.152.760

451.840.850

18%

962.677.185

37%

2001

2.620.112.020

552.268.640

21%

1.086.000.073

41%

2002

2.689.757.070

660.547.370

25%

1.252.028.412

47%

1,8%

36%

2003

2.720.598.360

742.409.220

27%

1.331.541.097

49%

2004

2.876.006.900

829.279.330

29%

1.450.625.745

50%

2005

2.966.879.330

972.139.880

33%

1.674.624.008

56%

2006

3.084.279.780

1.147.868.300

37%

1.997.735.742

65%

2007

3.272.155.920

1.410.121.930

43%

2.559.107.944

78%

2008

3.441.081.110

1.500.677.920

44%

3.295.992.427

96%

2009

3.418.896.420

1.655.242.380

48%

3.610.296.275

106%

2010

3.674.964.000

1.835.512.390

50%

4.385.828.730

119%

Era Lula média
ano

4,3%

18%

29%

Cresc anual em
16 anos

3,5%

61%

40%

Era FHC média
ano

14%

Fonte: PIB – dados do IBGE. Ativos: dados do Banco Central – Elaboração ILAESE
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Gráfico 1 e 2

Fonte: Banco Central (BC)
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Tabela 6
PIB do Brasil e Lucro Líquido total SF – 1995/2010 – em bilhões de reais
PIB do Brasil – R$ de 2010

Lucro Líquido Bancos

% LL/PIB

1995

2.341.160.180

-2.543.898

-0,1%

1996

2.391.507.500

-4.423.259

-0,2%

1997

2.472.235.660

4.235.378

0,2%

1998

2.473.106.990

688.247

0,0%

1999

2.479.387.770

13.089.980

0,5%

2000

2.586.152.760

9.264.601

0,4%

2001

2.620.112.020

814.201

0,0%

2002

2.689.757.070

20.595.421

0,8%

1,8%

64%

2003

2.720.598.360

19.071.440

0,7%

2004

2.876.006.900

24.287.054

0,8%

2005

2.966.879.330

33.379.043

1,1%

2006

3.084.279.780

42.089.227

1,4%

2007

3.272.155.920

57.422.803

1,8%

2008

3.441.081.110

52.912.958

1,5%

2009

3.418.896.420

52.258.112

1,5%

2010

3.674.964.000

67.134.989

1,8%

Era Lula média cresc.
Anual %

4,3%

32%

Cresc. Médio anual
16 anos

3,5%

106%

Era FHC média cresc.
Anual %

Fonte: PIB – dados do IBGE. Lucro Líquido: dados do Banco Central – Elaboração ILAESE
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Tabela 7

Tabela 8
Dados da privatização dos bancos estaduais – década de 1990

Banco privatizado

data

Comprador

Valor compra R$
mi
311.000

Ativos do
banco
2.841.000

%
valor/ativo
10,9%

Patrimônio
Líq
181.000

%
valor/PL
171,8%

Banco do Estado do RJ

26.06.1997

Itaú

Banco de Credito Real de MG

07.08.1997

Bradesco

134.200

1.014.000

13,2%

98.000

136,9%

Banco Meridional do Brasil

04.12.1997

Bozano

311.000

2.649.300

11,7%

337.200

92,2%

Banco do Estado de Minas
Gerais
Banco do Estado de
Pernambuco
Banco do Estado da Bahia

14.08.1998

Itaú

603.060

3.235.000

18,6%

296.330

203,5%

17.11.1998

ABN AMRO

183.000

737.000

24,8%

150.140

121,9%

22.06.1999

Bradesco

267.800

2.001.000

13,4%

145.380

184,2%

Banco do Estado do Paraná

17.10.2000

Itaú

1.799.260

7.129.260

25,2%

472.300

381,0%

Banco do Estado deSP

20.11.2000

Santander

7.160.920

28.230.000

25,4%

2.008.320

356,6%

Banco do Estado da Paraíba

08.11.2001

ABN AMRO

79.140

384.830

20,6%

45.190

175,1%

Banco do Estado de Goiás

24.12.2001

Itaú

680.850

1.297.000

52,5%

153.950

442,3%

Banco do Estado do
Amazonas
Banco do Estado do
Maranhão

24.01.2002

Bradesco

192.540

622.120

30,9%

137.070

140,5%

10.02.2004

Bradesco

82.061

895.754

9,2%

65.424

125,4%

Total

1997/2004

11.804.831

51.036.264

23,1%

4.090.304

288,6%

Fonte: Banco Central
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Veja na tabela abaixo de onde vêm as receitas dos bancos:

Gráfico 6
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Tabela 11:
Abaixo reproduzimos uma tabela com os valores em milhões de reais, com as
contribuições dos bancos para as campanhas presidenciais de 2002, 2006 e 2010:
Financiamento das campanhas eleitorais para a Presidência da República, setor econômico
2002, 2006 e 2010 - Valores em R$ milhões e em %

2002
Valor
6.080
2.490
1.610
10.180
55.808

Financeiro
Construção
Primário exportador
Subtotal
Valor total
2006

Valor
12.705
18.028
12.511
43.244
120.812

Financeiro
Construção
Primário exportador
Subtotal
Valor total

Lula
Participação
10,9
4,5
2,9
18,3
100,0

Serra
Valor Participação
12.750
22,9
750
1,3
4.440
8
17.940
32,2
55.711
100,0

Lula
Alckmin
Participação Valor Participação
10,5 13.461
11,1
14,9
5.051
4,2
10,4
9.666
8,0
35,8 28.178
23,3
100,0 120.797
100,0

Dados de 2002 - 2006 Rodrigo de Almeida, citado por Reinaldo Gonçalves em "A Economia
Política do Governo Lula"

2010
Financeiro
Construção
Primário exportador
Subtotal
Valor total

Dilma
Valor Participação
44.980
17,1
107.316
40,8
68.594
26,0
220.890
84,1%
262.552
100,0

Serra
Valor Participação
22.715
24,2
48.964
52,3
7.981
8,4
79.660
85,1%
93.571
100,0

Dados de 2010: TSE, elaborado por ILAESE
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