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Resumo
There have been a great number of bank mergers and acquisitions all over the

world among them many have resulted in failures. This article presents an empirical study
that look at some of main issues raised by the debate on bank mergers and acquisitions in
Brazil. This paper has two parts. The first part compares the profitability of twelve banks
before and after the acquisitions. The second part consists of a detailed study of four banks
through the analysis of twelve financial rates focusing on profitability, efficiency and
growth. The analysis range of the companies is from 1994 to 1999.
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1 INTRODUÇÃO

A história econômica mundial já passou por quatro grandes ondas de

fusões e aquisições durante o século XX , nas décadas de 20, 60, 80 e 90. Na

década de 1990, ocorreram as maiores fusões e aquisições de toda a história do

capitalismo. O setor financeiro é um dos setores que mais têm se destacado nas

fusões e aquisições (NEVES, 1998). Fusões e aquisições de sucesso promovem

vantagens para a empresa compradora, como ganhos de escala, aumento na

participação no mercado, aumento da eficiência, vantagens fiscais e redução do

custo de expansão. Entretanto, as fusões e aquisições nem sempre são bem

sucedidas. O objetivo central deste artigo é avaliar se as fusões e aquisições

bancárias realizadas, no Brasil, após 1994, têm resultado em sucesso ou não, em

termos de rentabilidade, custos e crescimento. Este artigo visa contribuir para o

debate sobre os resultados das fusões e aquisições bancárias brasileiras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A análise financeira é uma importante ferramenta auxiliar que transforma

dados contidos nas demonstrações financeiras em informações. Segundo

MATARAZZO (1997), genericamente, a análise financeira produz as seguintes

informações:

•  situação econômico-financeira;

•  análise de desempenho da empresa;

•  grau de eficiência na utilização dos recursos;

•  evidência de erros na administração; e

•  avaliação de alternativas econômico-financeiras futuras.

Os indicadores financeiros estabelecem uma relação entre contas ou grupos

de contas das demonstrações financeiras para auxiliar a análise econômico-

financeira de uma empresa. “Os indicadores de avaliação são medidas que

embutem uma tendência de desempenho indicando os potenciais pontos fortes e

débeis da instituição, e despertando a atenção do analista para os aspectos que

demandam maior avaliação”(ASSAF NETO, 1998:272).
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Embora a análise financeira baseada em demonstrações contábeis e índices

econômico-financeiros seja um importante instrumental de análise, há limitações

que não devem ser minimizadas. A avaliação dos resultados deve se voltar para a

atividade principal da empresa “core business”, pois atividades esporádicas de

valores expressivos podem distorcer a avaliação. É preciso também verificar se há

condições conjunturais atípicas, como benefícios fiscais temporários, por exemplo,

que comprometam a análise de longo prazo. Além disso, quando o analista utiliza

qualquer método de avaliação, deve sempre adotar uma postura crítica perante a

validade do método e dos dados utilizados. A qualidade da avaliação depende da

qualidade dos dados, contribuindo para validar ou não a análise: “A alta qualidade

dos resultados é fundamentada em dados num contexto conhecido e, quanto maior

o grau de certeza de evolução dos resultados, maior a qualidade dos

mesmos”(NEVES, 1994:99).

3 METODOLOGIA

A população de bancos brasileiros que passou por processos de fusões e

aquisições, entre 1994 e 1998, é composta por trinta e quatro bancos (BACEN,

1998). A amostra utilizada neste artigo é constituída por todos aqueles bancos

cujos dados foram obtidos até o momento. A grande dificuldade na obtenção das

demonstrações financeiras levou à adoção de uma amostra de bancos cujos dados

estavam disponíveis. É importante ressaltar que a amostra é representativa, pois

totaliza doze bancos, ou seja, 35,29% da população. Além disso, os bancos da

amostra são relevantes dentro do sistema financeiro porque representam mais de

10% do conjunto dos ativos totais do sistema (BACEN, 1999). Os seguintes bancos

integram a amostra: América do Sul, HSBC Bamerindus, Bandeirantes, Banco do

Estado do Rio de Janeiro (Banerj), Banco de Crédito Nacional (BCN), Banco do

Estado de Minas Gerais (Bemge), Boa Vista, Credireal, Garantia, Meridional,

Noroeste e Real.

A metodologia utilizada pode ser dividida em duas etapas. Na

primeira etapa, realizou-se uma avaliação global do comportamento da

rentabilidade. Utilizou-se o modelo estatístico de índices-padrão de MATARAZZO

(1997) através do qual os índices foram divididos em quintis e classificados em

faixas. As classificações dos índices de retorno sobre patrimônio líquido foram

comparadas antes e depois da fusão/aquisição dos bancos e assim, analisou-se o
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comportamento da rentabilidade. Nessa etapa, foram utilizados todos os bancos da

amostra.

Na segunda etapa, realizou-se uma análise econômico-financeira minuciosa

de quatro bancos que passaram por processos de fusão e aquisição: América do

Sul, Bandeirantes, Bemge e Real. A escolha desses bancos se justifica pela

disponibilidade de dados. Os índices econômico-financeiros utilizados foram

desenvolvidos por MATIAS & SIQUEIRA (1996) e ASSAF NETO (1998) e

referem-se à rentabilidade, eficiência e crescimento. O ANEXO I lista as fórmulas

dos índices e o significado de cada um deles.

Os dados foram coletados nas seguintes fontes: Balanços Anuais da Gazeta

Mercantil, Base de Dados da Economática, Revista Bancária Brasileira e balanços

das instituições financeiras publicadas em jornais. O período de análise foi de

dezembro de 1994 a dezembro de 1999.

4 A NOVA ONDA DE FUSÕES E AQUISIÇÕES BANCÁRIAS

No ano de 2000, as cifras das fusões e aquisições bancárias ultrapassaram

US$ um trilhão. Em setembro, os bancos japoneses Fuji Bank Ltd, Daichi Kangyo

Bank Ltd e o Industrial Bank of Japan Ltd se fundiram para formar o Mizuho

Holdings Inc., o maior banco do mundo, com ativos de U$1,342 trilhão (GAZETA

MERCANTIL, 28 set. 2000). Nos Estados Unidos, a rígida legislação que

regulamenta o sistema financeiro está sendo modificada para permitir ao país a

realização de grandes concentrações bancárias. Na América Latina, a Venezuela

está passando por uma profunda onda de fusões e aquisições nos últimos anos.

Entre 1997 e 2000, na Venezuela, o número de instituições financeiras caiu de 120

para 38 (GAZETA MERCANTIL, 17 jan. 2000).

No Brasil, também há uma forte tendência de aumento da concentração

bancária, pois além das frequentes fusões e aquisições, o Banco Central (BACEN)

possui metas para fortalecer o sistema financeiro através da elevação dos limites

mínimos exigidos de capital e do estabelecimento de limites máximos de

alavancagem. O BACEN anunciou a venda, em 2001, de seis bancos públicos.

Segundo a McKinsey Consultoria, a consolidação do varejo bancário brasileiro

será muito rápida. Até 2003, apenas três ou quatro bancos vão dominar 60% do

mercado doméstico e entre 70 e 80% dos lucros do setor. As fusões e aquisições
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agilizam o crescimento dos bancos, pois é mais rápido crescer por aquisições que

através de expansão interna.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS FUSÕES E AQUISIÇÕES

Na análise global dos resultados das fusões/aquisições, o índice de

rentabilidade utilizado foi o de rentabilidade sobre o patrimônio líquido medido

pela relação entre “lucro líquido” e “patrimônio líquido”. A TAB. 1 revela que a

rentabilidade da maior parte dos bancos analisados melhorou após a venda. Dentre

os 12 bancos analisados, 7 melhoraram a rentabilidade (sendo que 5 melhoraram

muito), 3 pioraram e 2 mantiveram-se estáveis. Esses dados revelam que as

estratégias de aquisição dos bancos têm sido acertadas, pois a maioria dos bancos

vendidos tornou-se mais rentável após a venda.

Banco Vendido Situação anterior à
venda

Situação Posterior
à venda

Comportamento da
rentabilidade

América do Sul Péssima Péssima Manteve-se péssima
Bandeirantes Péssima Fraca Melhorou pouco
Banerj Fraca Satisfatória Melhorou muito
BCN Ótima Ótima Manteve-se ótima
Bemge Péssima Ótima Melhorou muito
Boa Vista Ótima Fraca Piorou muito
Credireal Péssima Ótima Melhorou muito
Garantia Regular Satisfatória Melhorou pouco
HSBC Bamerindus Fraca Ótima Melhorou muito
Meridional Péssima Satisfatória Melhorou muito
Noroeste Satisfatória Regular Piorou pouco
Real Satisfatória Regular Piorou pouco

Tabela 1 - Situação dos bancos antes e após a fusão/aquisição

Nos tópicos seguintes, será realizada uma análise econômico-financeira

minuciosa de quatro bancos que passaram por processos de fusão e aquisição:

América do Sul, Bandeirantes, Bemge e Real .

5.1 BANCO AMÉRICA DO SUL 
A situação econômico-financeira do Banco América do Sul piorou após a

venda para o Sudameris, em 1998. O banco tem apresentado sucessivos prejuízos

desde 1997. O índice de rentabilidade que mais se destaca é o de retorno sobre o

patrimônio líquido que caiu de –71%, em 1997 para –56%, em 1999. Essa pequena

melhoria se deve à queda de 49% no prejuízo que passou de 153 milhões de reais,



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 15 -

em 1997, para 78 milhões, em 1999. A margem financeira apresentou uma alta,

entre 1998 e 1999, devido ao grande aumento no resultado bruto de intermediação

financeira que passou de –2,6 milhões de reais, em 1998, para 101 milhões, em

1999. Comparando o ano de 1994 com 1999, nota-se que todos os índices de

rentabilidade pioraram, principalmente o índice de retorno sobre o patrimônio

líquido. O aumento de quase cinco vezes nas despesas de intermediação financeira

reduziu muito o lucro líquido, comprometendo assim, o retorno sobre o PL.
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Gráfico 1 - Rentabilidade

Os índices de custos relativos à intermediação e aos custos totais

aumentaram muito ao longo dos anos quando comparados com o ano base de 1994.

O índice de custos de intermediação teve um aumento destacado devido à grande

elevação nas despesas de intermediação financeira que mais que triplicaram entre

1994 e 1999. O índice de custo total duplicou entre 1994 e 1999 por causa,

principalmente, da elevação de 229% nas despesas totais.
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Gráfico 2 - Eficiência (Custos e Despesas)

Entre 1998 e 1999, os índices de crescimento melhoraram um pouco. O

índice de captações totais aumentou 46%, principalmente, devido à significativa

elevação de 7% na conta de depósitos totais que corresponde a 50% do passivo

total, aproximadamente. Porém, quando se considera o ano de 1995 como base,
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percebe-se que todos os índices de crescimento pioraram, principalmente o índice

de resultado líquido por causa dos sucessivos prejuízos, a partir de 1997.

Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.
Gráfico 3 - Crescimento

5.2 BANCO BANDEIRANTES
Os gráficos revelam que os índices econômico-financeiros do Banco

Bandeirantes oscilaram muito, entre 1994 e 1999. Após a venda do Bandeirantes

para a Caixa Geral de Depósitos, em 1998, os índices melhoraram pouco. Desde

1997, o banco tem apresentado prejuízos sucessivos. Considerando o ano de 1994

como base, observa-se que todos os índices de rentabilidade pioraram. O índice de

margem financeira foi o único que se manteve positivo durante todo o período de

1994 a 1999 devido ao saldo positivo da conta resultado bruto de intermediação

financeira.
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Gráfico 4 - Rentabilidade

Quanto aos índices de custos e despesas, notam-se grandes variações, pois

ora os índices melhoram, ora pioram. Após a venda do Bandeirantes, em 1998, os

índices caíram bastante. Entre 1994-1999, o índice de custos com pessoal foi o que

mais caiu (47%). Essa redução se deve ao grande aumento do passivo total em

relação às despesas com pessoal, que variaram 305% e 122%, respectivamente.
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Gráfico 5 - Eficiência (Custos e Despesas)
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Os índices de crescimento aumentaram significativamente entre

1998 e 1999, especialmente o índice de captações totais (52%) por causa do

aumento de 620% nos depósitos de longo prazo. Considerando o ano de 1995 como

base, nota-se que em 1999, todos os índices pioraram. O índice que mais se

destacou foi o resultado líquido que revela os sucessivos prejuízos do banco, desde

1997, ano no qual o prejuízo atingiu a cifra de 113 milhões de reais.
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Gráfico 6 - Crescimento

5.3 BEMGE – BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Após a venda do Bemge para o Itaú, em 1998, os índices econômico-

financeiros melhoraram bastante. O ano de 1997 fechou com um prejuízo de 77

milhões de reais e já em 1999, o lucro líquido atingiu 707 milhões. Entre 1994 e

1999, a excelente rentabilidade do Bemge foi obtida principalmente por causa da

grande redução das despesas de intermediação financeira (56%) e das receitas de

intermediação financeira que quase duplicaram. Esses números contribuíram para o

aumento de 232% na conta de resultado bruto de intermediação financeira. O

índice de margem líquida aumentou mais de 1194%, entre 1994 e 1999.

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Retorno s/ PL

Retorno s/ Invest
total
Margem Líquida

Margem Financeira

Gráfico 7 - Rentabilidade

Quanto aos índices de custos e despesas, nota-se que a eficiência melhorou

bastante até meados de 1997, um ano antes da venda. Isso ocorreu devido à grande

redução da despesa total de 17%, entre 1996 e 1997. As despesas com pessoal,
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administrativas e com intermediação foram drasticamente reduzidas entre meados

de 1996 e 1997 devido à saída de 1.166 funcionários que aderiram ao Plano

Especial de Desligamento Incentivado (BEMGE, 1998).

Um ano após a venda do Bemge, em 1999, os índices de custos e despesas

aumentaram bastante em decorrência de gastos com restruturação. Entre 1994 e

1999, os índices de custos de intermediação e de custos totais foram os que mais

caíram: –58% e – 68%, respectivamente.
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Gráfico 8 - Eficiência (Custos e Despesas)

Os índices de crescimento oscilaram muito, desde 1995. No período entre

1996-1997, as aplicações totais e captações totais variaram muito (597% e 413%,

respectivamente) devido aos aumentos de 395% no passivo  e no ativo que

ocorreram porque o Bemge foi custodiante dos títulos relativos à rolagem da dívida

federal na privatização do Banco de Crédito Real (BEMGE, 1998). Analisando o

período 1995-1999, o índice que mais se destacou foi o de resultado líquido que

passou de –122%, em 1995, para 220%, em 1999, por causa, principalmente, do

aumento do resultado bruto de intermediação financeira (138%).
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Gráfico 9 - Crescimento
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5.4 BANCO REAL
Após a venda do Banco Real para o ABN, em 1998, todos os índices de

rentabilidade aumentaram, exceto o retorno sobre o patrimônio líquido que reduziu

um pouco. A eficiência caiu e os índices de crescimento apresentaram queda.

Entre dezembro de 1998 e dezembro de 1999, o lucro líquido apresentou

um aumento de 39% e o índice margem financeira quase dobrou. Essas melhorias

na rentabilidade se devem, principalmente, às elevações no resultado bruto de

intermediação financeira de 61%, o que representa um acréscimo de 375 milhões

de reais. Considerando o ano de 1994 como base, nota-se, que em 1999, o único

índice de rentabilidade que aumentou foi o de retorno sobre o investimento total

(16%) que ocorreu devido, principalmente, à variação do lucro líquido de 114%.
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Gráfico 10 - Rentabilidade

Entre 1998 e 1999, as despesas que mais aumentaram foram as

administrativas (23%). Esses custos mais altos ocorreram devido à restruturação

executada no ano de 1999 que implicou no fechamento de agências no exterior e

incorporações da Cia Real de Crédito Imobiliário, Real Administradora de Cartões

e Serviços S/A (BANCO REAL, 1999). O Banco Real S/A foi incorporado ao

ABN AMRO S/A, em 12 de janeiro de 2000. Comparando-se 1994 e 1999, nota-se

que o índice de intermediação financeira foi o que mais aumentou (73%) e isso

ocorreu devido ao aumento de 244% nas despesas de intermediação financeira.
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Os índices de crescimento oscilaram muito ao longo do tempo. Entre 1998

e 1999, os índices pioraram bastante. O índice de captações totais reduziu-se em

27%, principalmente devido à significativa queda nas captações do mercado aberto

de curto prazo que caíram 79%, no período. O índice de aplicações totais retraiu

30% por causa, principalmente da conta de outros créditos de curto prazo que

apresentou uma perda de mais de 60%.

A variação percentual entre 1995 e 1999 revela que o índice de resultado

líquido foi o único que aumentou (28%) e que o índice de aplicações totais foi o

que mais caiu (28%). O aumento de 28% no resultado líquido se deve,

principalmente ao crescimento de 30% no resultado bruto de intermediação

financeira.
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Gráfico 12  Crescimento

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor bancário brasileiro tem passado por um profundo ajuste, desde os

anos 90. A globalização financeira, a abertura da economia ao comércio

internacional e o Plano Real tiveram papel importante na restruturação do sistema

financeiro nacional. Segundo RIBEIRO (1999), após a restruturação bancária

brasileira iniciada em 1994, o setor bancário encontra-se mais forte, eficiente e

lucrativo. A concorrência deve se tornar cada vez mais ativa e os serviços

bancários brasileiros tendem a ser cada vez mais informatizados.

Conforme pôde ser constatado ao longo do artigo, a maior parte dos bancos

da amostra aumentou a rentabilidade, após a venda. Cabe aqui ressaltar que as

conclusões deste artigo são válidas somente para a amostra analisada, não podendo

ser generalizadas. Os bancos que mais se destacaram por terem aumentado
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acentuadamente a rentabilidade foram: HSBC Bamerindus, Banerj, Bemge,

Credireal e Meridional. Os ganhos na rentabilidade podem ser atribuídos,

principalmente, à queda nas despesas de intermediação financeira que elevaram

muito o lucro líquido.

Os aumentos na rentabilidade dos bancos analisados podem estar

relacionados a ganhos de escala. A concentração bancária pode contribuir para

economias de escala, reduzindo custos, além de favorecer o fortalecimento dos

grupos financeiros. As aquisições facilitam o crescimento dos bancos, pois é mais

rápido crescer por aquisições do que através de expansão interna (OLIVEIRA &

SOUZA, 1999).  Porém, não se pode fazer afirmações categóricas sobre se houve

ou não ganhos de escala nesses casos, pois essa questão é bastante complexa e

controversa o que requer um estudo mais aprofundado que ultrapassa os limites

deste artigo. O que se pode afirmar é que as fusões e aquisições representam

condição necessária, mas não suficiente para a obtenção de economias de escala,

uma vez que elas apresentam duas limitações básicas. Primeiro, as fusões e

aquisições não produzem ganhos imediatos porque no início da fusão/aquisição, há

muitas despesas com restruturação da empresa fundida/adquirida. Segundo, a fusão

apresenta muitos problemas quando se dá entre dois bancos de estruturas muito

diferenciadas, com públicos-alvo distintos. A fusão de bancos pode implicar no

choque entre culturas organizacionais distintas: “Na indústria bancária dos Estados

Unidos, (...) as fusões entre bancos com estratégias similares resultam em melhor

performance que naquelas fusões com bancos que possuem estratégias

diferenciadas” (RAMASWAMY, 1997:697)1 .

7 ANEXOS

7.1 Índices de Rentabilidade, Eficiência e Crescimento

ÍNDICE FÓRMULA INDICAÇÃO INTERPRETAÇÃO

Índices de Rentabilidade

Retorno sobre o
patrimônio líquido

(lucro líquido) /
(patrimônio líquido)

revela a eficiência
operacional

quanto maior,
melhor

Retorno sobre o
investimento total

(lucro líquido) / (ativo
total)

revela a qualidade do
gerenciamento da

lucratividade dos ativos

quanto maior,
melhor

                                                          
1 Tradução dos autores
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e juros passivos.

Margem líquida (lucro líquido) /
(receita intermed.

Financeira)

avalia a função básica
de intermediação

financeira.

quanto maior,
melhor.

Margem financeira (resultado bruto de
interm. fin) /
(ativo total)

Revela a qualidade do
gerenciamento dos

recursos advindos da
intermediação financeira

quanto maior,
melhor

Índices de Eficiência

Intermediação (desp. Interm. Financ
– provisão cred. Liq

duvidosa)/ (captação
total)

Revela a eficiência em
termos de despesas
com intermediação

financeira

quanto menor,
melhor.

Pessoal (despesa
pessoal)/(captação

total)

Revela a eficiência em
termos de despesas

com pessoal

quanto menor,
melhor.

Administrativo (despesa
administrativa)/(capt

ação total)

Revela a eficiência em
termos de despesas

administrativas

quanto menor,
melhor.

Total (despesa
total)/(captação total)

Revela a eficiência em
termos de despesas
com intermediação

financeira

quanto menor,
melhor.

Índices de Crescimento

Aplicações totais (aplicação do último
período)/(aplicação
do período anterior)

revela a variação das
aplicações totais entre dois

períodos

quanto maior,
melhor.

Captações totais (captação do último
período)/(captação
do período anterior)

revela a variação das
captações totais entre

dois períodos

quanto maior,
melhor.

Receita de
intermediação
financeira

(receita de intermed
financ do último

período)/(receita de
intermed financ do
período anterior)

revela a variação das
receitas de intermediação

financeira entre dois
períodos

quanto maior,
melhor.

Resultado líquido (lucro ou prejuízo
líquido do último

período)/ (lucro ou
prejuízo líquido do
período anterior)

revela a variação os
resultados líquidos entre

dois períodos

quanto maior,
melhor.

Sendo que: ativo real = ativo total – relações interfinanceiras – relações

interdependências; passivo real = passivo – relações interfinanceiras – relações
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interdependências; aplicação total = ativo real – ativo permanente – diversos; e

captação total = passivo real – patrimônio líquido – diversos.
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