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RESUMO 

O objeto do presente trabalho é o diagnóstico do arcabouço regulatório pátrio 

destinado à prevenção de crises bancárias, quais sejam a regulação sistêmica e a regulação 

prudencial, e como as transformações ocorridas no sistema financeiro na segunda metade do 

século XX o afetam. A partir desse estudo, o trabalho pretende demonstrar que, embora a 

regulação sistêmica e a regulação prudencial no País tenham incorporado avanços notáveis 

nas últimas décadas, ainda há falhas significativas a serem corrigidas e desafios a serem 

enfrentados. Se por um lado o atual arcabouço regulatório é marcado por exigências e 

controles mais rigorosos que os encontrados em outros países, por outro lado, constam 

também inúmeros instrumentos de resgate a bancos sendo aplicados de forma desordenada, 

sem regras claras, com pouca ou nenhuma prestação de contas, e até mesmo desvirtuando o 

propósito original de alguns desses instrumentos. A presença de uma multiplicidade de 

mecanismos de resgate com tais características é uma preocupante fonte de risco moral no 

mercado. Outrossim, o exame das transformações ocorridas no Sistema Financeiro Nacional 

nas últimas décadas evidencia que as dificuldades enfrentadas por autoridades bancárias em 

outros países, como o fenômeno do “grande demais para quebrar” e o monitoramento do risco 

sistêmico em um contexto de conglomeração financeira, já são uma realidade no País, 

representando desafios para a regulação sistêmica e a regulação prudencial, e provocando a 

reflexão sobre as consequências desses movimentos no setor bancário nacional para o 

arcabouço regulatório vigente. Em conclusão, o trabalho pretende demonstrar que, apesar de 

seus inegáveis méritos, a exaltação ao arcabouço regulatório pátrio em face de seu 

desempenho considerado positivo na crise financeira recente deve ser vista com 

temperamentos, e que a atuação das autoridades bancárias nos próximos anos deve ser mais 

centrada na correção das falhas identificadas e reflexão sobre os desafios apresentados.  

PALAVRAS-CHAVE: risco sistêmico, regulação sistêmica, regulação prudencial, setor bancário, 

concentração e conglomeração financeira.  
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ABSTRACT 

The study aims at evaluating the national regulatory framework designed to prevent 

banking crises (e.g. systemic and prudential regulation), and how the transformations that 

occurred in the financial services industry throughout the second half of the 20th century affect 

it. Based on this analysis, the study intends to demonstrate that, albeit the systemic and 

prudential regulation in Brazil have incorporated important developments over the last 

decades, there still are significant flaws that need to be fixed and challenges to be faced. If, on 

the one hand, the current regulatory framework is marked by demands and controls that are 

more rigorous than those adopted by other countries, on the other hand, the mechanisms 

designed to rescue distressed banks are being applied in an unorganized manner, without clear 

rules, little or no accountability, and even distorting the original purpose of some of these 

mechanisms. The presence of this variety of rescue mechanisms with such characteristics is a 

concerning source of moral hazard. Furthermore, the examination of the transformations in 

the financial system in recent history shows that the challenges faced by banking authorities 

in other countries, such as the “too big to fail” phenomenon and the complexity of monitoring 

systemic risk in the context of financial conglomerates, are also present in Brazil, creating 

challenges to the current regulatory framework, and claiming a reflection on the consequences 

of such transformations in the national financial services industry. In conclusion, the study 

aims at demonstrating that, despite its unquestionable merits, the exaltation to the Brazilian 

systemic and prudential regulation in light of the country’s performance in the recent financial 

crisis should be analyzed with caution, and that the role of the banking authorities over the 

next years should be focused in fixing the flaws identified in the analysis and reflection over 

the challenges discussed throughout the study.   

KEYWORDS: systemic risk, systemic regulation, prudential regulation, banking sector, 

concentration and consolidation in the financial services industry. 
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RÉSUMÉ 

L'objet de cette étude est d’évaluer le cadre réglementaire national destiné à la 

prévention des crises bancaires, c’est-à-dire, la régulation systémique et prudentielle. 

L’objectif est aussi de vérifier comment les changements de ces dernières décennies dans le 

système financier affectent ce cadre règlementaire. Basé sur cette analyse, cette étude vise à 

montrer que, bien que la réglementation prudentielle et systémique du Brésil ont intégré des 

avancées notables durant les dernières décennies, il y a encore des imperfections importantes 

à résoudre et des défis à relever. Bien que d'une part, le cadre réglementaire actuel est marqué 

par des demandes et des contrôles plus stricts que ceux trouvés dans d'autres pays, d’autre 

part, de nombreux outils ont été appliqués de manière désordonnée pour sauver les banques, 

sans règles précises, avec peux ou sans dispositions visant à rendre des comptes, voir même 

en faussant l'objectif initial de ces mécanismes. La présence de cette variété de mécanismes 

de sauvetage avec de telles caractéristiques est une source d'aléa moral dans le marché 

financier. En outre, l'examen des transformations dans le système financier national dans 

l'histoire récente montre que les difficultés rencontrées par les autorités bancaires dans 

d'autres pays, tels que le «too big to fail» («trop grosse institution pour la laisser tomber») et 

la complexité de la surveillance du risque systémique dans le contexte des conglomérats 

financiers, sont également présents au Brésil. Cela pose des défis au cadre réglementaire 

financier actuel, et demande une réflexion sur les conséquences pour la régulation systémique 

et prudentielle de telles transformations dans le secteur nationale des services financiers. En 

conclusion, l'étude vise à démontrer que, malgré ses mérites incontestables, l'exaltation à la 

réglementation brésilienne systémique et prudentielle doit être analysées avec prudence 

compte tenu la performance du pays dans la récente crise financière. En outre, le rôle des 

autorités bancaires au cours des prochaines années devrait se concentrer surtout dans le 

traitement des défauts identifiés par cette recherche et dans la réflexion sur les défis évoqués 

tout au long de cette étude. 

MOTS-CLÉS: risque systémique, régulation systémique, régulation prudentielle, secteur 

bancaire, concentration et consolidation dans le secteur des services financiers.
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INTRODUÇÃO 

A maioria dos países, independentemente do seu grau de desenvolvimento, sujeita os 

participantes do setor bancário a algum tipo de regulação. Com efeito, embora outros setores 

da economia também sejam tradicionalmente regulados, possivelmente em nenhum desses 

casos a regulação alcança o mesmo grau e abrangência observados no setor bancário. E isso 

não seria uma característica dos mercados financeiros modernos. Nas palavras de Benston, 

“serviços financeiros são objeto de regulação estatal, de uma forma ou de outra, há séculos”.1  

As razões para essa preocupação com o setor bancário são diversas, relacionando-se 

às importantes funções de intermediação financeira desempenhadas pelos bancos, 

consideradas estratégicas para o crescimento econômico, sua capacidade de multiplicação da 

moeda escritural, bem como as especificidades da atividade bancária típica, que tornariam o 

setor particularmente sujeito a crises, com consequências adversas para os participantes do 

sistema financeiro e sociedade como um todo.  

O avanço da percepção econômica sobre a relevância do setor bancário acabou se 

refletindo no campo do direito na criação de expressivo corpo de regras voltadas à proteção 

desse setor e de seus participantes. A promoção desse regramento pelas autoridades 

responsáveis pelo setor exige a previsão de amplos poderes normativos e o desenvolvimento 

de vasto arcabouço regulatório destinado a garantir a estabilidade do sistema financeiro.  

Embora apresentem como elemento comum a prevenção de crises bancárias, esse 

corpo de regras e mecanismos pode ser classificado em duas categorias distintas de acordo 

com seu escopo de atuação. Em primeiro lugar, tem-se a regulação sistêmica, destinada a 

proporcionar uma rede de segurança aos bancos para impedir que as externalidades negativas 

decorrentes do alto grau de integração entre eles provoquem a disseminação de crises isoladas 

para outros participantes do sistema financeiro. Em segundo lugar, encontra-se a regulação 

prudencial, que busca controlar o nível de risco assumido pelos bancos em suas atividades. A 

                                                
1 BENSTON, George J. Regulating financial markets: a critique and some proposals. Washington: The AEI 

Press, 1999. p. 2. 
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regulação prudencial possui caráter mais preventivo, procurando delinear regras que 

mantenham a higidez do setor bancário e do sistema financeiro como um todo, de modo que, 

embora seja apresentada de maneira separada, atua de forma complementar à regulação 

sistêmica. 

Apesar dessa preocupação constante com a estabilidade do setor bancário, crises 

bancárias continuam a ocorrer, provocando impactos significativos nas economias de diversos 

países. A crise financeira recente originada no mercado hipotecário subprime norte-

americano, e que se alastrou por diversos países ao redor do mundo, provocou efeitos 

devastadores. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), os custos da crise em 

termos de baixas em carteiras de ativos situam-se no patamar de US$4 trilhões, dos quais 

US$2,8 trilhões seriam bancados apenas por instituições financeiras.2 Nesse aspecto, talvez a 

única crise no século anterior que possa ser utilizada como evento comparável ao pânico que 

se observou seja a grande crise de 1929.   

Motivados em grande medida pelos acontecimentos recentes, observam-se 

acalorados debates na comunidade financeira internacional sobre medidas a serem adotadas 

para evitar que uma crise com tais características volte a se repetir no futuro próximo. No 

cerne das discussões, encontram-se formas de aprimorar as regras e mecanismos voltados à 

prevenção de crises bancárias e de que modo enfrentar os desafios impostos às autoridades 

pelas transformações ocorridas no sistema financeiro – e no setor bancário em particular – nas 

últimas décadas. A concentração bancária crescente, a conglomeração de atividades 

financeiras e a formação de conglomerados financeiros internacionalmente ativos apresentam 

questões de difícil solução às autoridades bancárias, como a forma apropriada de lidar com 

entidades consideradas “grandes demais para quebrar” e técnicas de monitoramento e 

prevenção do risco sistêmico no caso de conglomerados financeiros de atuação 

transfronteiriça. Embora muitos desses pontos continuem sob discussão, já é possível observar 

nos Estados Unidos e na Europa as primeiras respostas em termos de reformas ao arcabouço 

regulatório vigente.  

                                                
2 FMI. Global financial stability report: responding to the financial crisis and measuring systemic risk. 

Washington: International Monetary Fund, 2008. p. 30-31. 



3 

Nos Estados Unidos, epicentro da crise financeira recente, foi promulgado em 2010 o 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, possivelmente a maior 

reforma no marco regulatório do sistema financeiro norte-americano desde o Glass-Steagall 

Act de 1933. Igualmente, o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária aprovou, também em 

2010, um conjunto de medidas conhecidas genericamente como “Basileia III”, que incluem a 

reformulação de parte dos acordos anteriores de Basileia e a introdução de novos mecanismos 

de regulação prudencial que deverão causar impactos significativos sobre as operações de 

instituições financeiras. Na União Europeia, o relatório Larosiére, preparado a pedido da 

Comissão Europeia e apresentado em fevereiro de 2009, propõe a base das reformas 

regulatórias destinadas às instituições financeiras atuantes nos países-membros. 

Em contraste com esse cenário de intenso debate internacional e proliferação de 

respostas legislativas aos problemas enfrentados durante a crise, o Brasil encontra-se em 

situação peculiar. Com efeito, considerando-se sua intensidade e duração em comparação a 

outros países, pode-se dizer que as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) reagiram de forma relativamente positiva à crise financeira recente. Os efeitos desta 

certamente não se resumiram a uma “marolinha”, como equivocadamente previsto pelo 

Presidente da República em outubro de 2008,3 mas também não tiveram a mesma repercussão 

negativa constatada em outros mercados. Não se observaram ondas de quebras ou corridas 

bancárias, como ocorreu nos Estados Unidos e Inglaterra. Embora o Produto Interno Bruto 

(PIB) tenha recuado 3,2% no quarto trimestre de 2008 e 1,6% no primeiro trimestre de 2009, 

o Brasil foi um dos primeiros países a sair da recessão, apresentando resultado positivo de 

1,5% já no segundo trimestre de 2009.4

Em razão do seu desempenho considerado positivo na crise financeira recente, tendo 

sido um dos últimos países a sentir seus efeitos e um dos primeiros a se recuperar dela, o País, 

suas autoridades bancárias e seu arcabouço regulatório destinado à prevenção de crises 

bancárias têm angariado elogios da comunidade financeira internacional. O ex-presidente do 

Banco Central do Brasil (Bacen), Henrique Meirelles, foi convidado pela primeira vez na 

história em 2009 a participar do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, talvez o mais 

                                                
3 O GLOBO. Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será marolinha, 5 out. 2008, p. 42. 

4 Dados disponíveis em: <seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=ST16>. Acesso em: 8 dez. 2010. 
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importante fórum de discussão sobre padrões mínimos de regulação do setor bancário. O FMI, 

acostumado a aconselhar e tutelar a implementação de reformas no País durante a década de 

1990, agora muda a tônica do seu discurso, afirmando que os outros países têm muito a 

aprender com o Brasil no tocante à regulação financeira.5 Em 2008 o Presidente da República 

chegou inclusive a se oferecer para ensinar a “tecnologia” pátria de prevenção a crises 

bancárias aos Estados Unidos.6 Esse posicionamento não ficou restrito aos círculos políticos. 

Representantes de relevo da doutrina econômica nacional também parecem compartilhar 

desse entusiasmo com o arcabouço regulatório vigente, chegando inclusive a colocá-lo como 

alternativa superior aos sistemas legais existentes em vários países desenvolvidos, e que 

falharam em 2008.7

É justamente a partir desse cenário que o presente trabalho apresenta seu 

questionamento fundamental: até que ponto a exaltação ao arcabouço regulatório pátrio 

destinado à prevenção de crises bancárias e a noção disseminada de que o modelo 

presentemente adotado é superior ao encontrado em outros países são justificadas? 

 A motivação para o questionamento decorre de duas constatações básicas. Em 

primeiro lugar, não deixa de causar estranhamento essa admiração quanto à solidez do SFN, 

considerando-se que a ocorrência de graves crises não é fato estranho à história do setor 

bancário nacional. Atendo-se apenas ao final do século passado, podem-se mencionar as 

crises bancárias ocorridas nas décadas de 1970 e 1980, como as quebras do Halles, Banco 

União Comercial, Comind e Auxiliar, entre outras, que exigiram reiteradas intervenções das 

autoridades voltadas ao saneamento do setor bancário. Do mesmo modo, a década de 1990 

ficou marcada por crise tão ou mais severa que as verificadas nas décadas anteriores, quando 

a quebra de bancos como o Econômico, Nacional e Bamerindus provocou nova necessidade 

de saneamento das instituições financeiras atuantes no SFN. Levando em conta apenas o custo 

                                                
5 VALOR ECONÔMICO. EUA têm muito a aprender com o Brasil, diz Johnson, 25 fev. 2010, p. C9.  

6 O GLOBO. Lula: Bush, meu filho, resolve a sua crise, 28 mar. 2008, p. 33.  

7 Nessa linha de pensamento, por exemplo, importante referir a publicação recente com coletânea de artigos 
de renomados economistas, incluindo Gustavo Franco, Gustavo Loyola, João Manoel Pinho de Mello, 
Maílson da Nóbrega, Mario Torós, Pedro Malan e Sérgio Darcy da Silva Alves, entre outros. Ver: GARCIA, 
Márcio; GIAMBIAGI, Fábio (orgs.). Risco e regulação: por que o Brasil enfrentou bem a crise financeira 
recente e como ela afetou a economia mundial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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dos programas de saneamento nesse último caso, estima-se que estes tenham atingido valor 

aproximado de 8,7% do PIB à época.8  

Em segundo lugar, é preciso reconhecer que algumas das principais transformações 

ocorridas no sistema financeiro de outros países nas últimas décadas que impuseram grandes 

desafios à atuação de suas autoridades bancárias também se verificam no País. A 

concentração bancária crescente e a conglomeração de atividades financeiras têm sido 

observadas historicamente no setor bancário nacional, representando inclusive importante 

elemento da política governamental aplicada ao setor durante o regime militar. Com efeito, ao 

final da década de 1980 a intermediação financeira no País já era realizada praticamente em 

sua integralidade por conglomerados financeiros, sendo esta ainda a matriz predominante do 

SFN. Outrossim, no auge da crise recente, verificou-se intenso processo de concentração de 

ativos bancários, com destaque para a fusão entre o Itaú e o Unibanco, criando à época o 

maior banco do hemisfério sul, bem como as aquisições realizadas pelo Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal. 

O evidente contraste entre a situação atual do setor bancário nacional e o seu passado 

não tão distante provoca a necessária reflexão sobre como os campos da regulação financeira 

destinados à prevenção de crises bancárias no País evoluíram nesse período, e de que forma 

isso pode ter contribuído para a reação favorável dos participantes do SFN durante a crise 

financeira recente. Igualmente, na medida em que transformações no sistema financeiro sejam 

parcial ou integralmente verificadas no Brasil, torna-se essencial examinar se e como tais 

mudanças afetam o SFN e sua regulação. A partir desse cenário os objetivos principais do 

presente trabalho podem ser sumarizados da seguinte forma:  

(i) descrever e compreender os sistemas vigentes de regulação 

sistêmica e prudencial no setor bancário nacional, produzindo o 

diagnóstico do arcabouço regulatório voltado à prevenção de crises 

bancárias; e  

                                                
8 GOLDFAJN, Ilan et al. Brazil’s financial system: resilience to shocks, no currency substitution, but 

struggling to promote growth. Working Paper Series, Banco Central do Brasil, n. 75, p. 19.  
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(ii) verificar como as transformações ocorridas no sistema financeiro 

nas últimas décadas afetam esse arcabouço regulatório.  

Com relação ao primeiro objetivo, o trabalho pretende demonstrar que, embora a 

regulação sistêmica e a regulação prudencial no País tenham incorporado avanços notáveis 

nas últimas décadas, ainda subsistem relevantes falhas a serem corrigidas. O arcabouço 

regulatório atual é caracterizado por uma regulação sistêmica demasiadamente complacente 

com bancos em dificuldades, prevendo inúmeros instrumentos de resgate a bancos sendo 

aplicados de forma desordenada, sem regras claras, com pouca ou nenhuma prestação de 

contas, e até mesmo desvirtuando o propósito original de alguns desses instrumentos. A 

presença dessa multiplicidade de mecanismos de resgate com tais características é uma 

preocupante e significativa fonte de risco moral no mercado. Por outro lado, as regras e 

mecanismos de regulação prudencial presentemente adotados são marcados por exigências e 

controles mais rigorosos que os encontrados em outros países, já incorporando muitas das 

propostas de reforma atualmente sob debate na comunidade financeira internacional, 

colocando-se na dianteira do processo de implementação de regras mais rígidas ou mesmo 

recusando recomendações de Basileia que procuram diminuir o ônus regulatório no setor 

bancário. 

A apresentação dessa combinação entre regulação sistêmica complacente com 

regulação prudencial rigorosa representa um importante contraponto à noção disseminada de 

que a atual regulação financeira no País seja adequada e sirva de modelo para outros países. O 

trabalho pretende demonstrar que, conquanto os avanços realizados nas últimas décadas e o 

tratamento mais rigoroso aplicável às instituições financeiras mereçam destaque na explicação 

de como o País superou a crise financeira recente, os inúmeros mecanismos de resgate 

presentes no modelo vigente também são relevantes na explicação de tal performance, com as 

consequências negativas em termos de risco moral que esse quadro acarreta. Ainda que os 

mecanismos voltados ao controle da higidez de instituições financeiras ajudem a mitigar esse 

risco, dadas as limitações inerentes à regulação prudencial que serão demonstradas ao longo 

do trabalho, é temerário contar apenas com esses mecanismos para compensar os efeitos 

deletérios decorrentes desse quadro. 
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No tocante ao segundo objetivo, o trabalho pretende demonstrar que as 

transformações ocorridas no SFN nas últimas décadas evidenciam que muitas das dificuldades 

enfrentadas por autoridades bancárias em outros países, como o fenômeno do “grande demais 

para quebrar” e o monitoramento do risco sistêmico em um contexto de conglomeração 

financeira, já são uma realidade no País, representando desafios para a regulação sistêmica e, 

principalmente, para a regulação prudencial. O Bacen e outras autoridades do SFN sentem as 

pressões impostas ao arranjo institucional atual de regulação e supervisão bancária em 

decorrência dessas transformações e têm procurado supri-las de diversas maneiras, como a 

assinatura de convênios de cooperação, criação de fóruns de discussão e harmonização sobre 

práticas regulatórias e até mesmo apresentação de projetos de lei prevendo alterações às 

regras e mecanismos de regulação sistêmica e prudencial presentemente adotados. Tais 

constatações colocam em xeque a noção de superioridade do arcabouço regulatório vigente, 

tornando imperativa a reflexão sobre as consequências desses movimentos no setor bancário 

nacional e sua regulação.  

O presente trabalho parte de um questionamento quanto à capacidade de o arcabouço 

regulatório pátrio destinado à prevenção de crises bancárias cumprir com seus objetivos e 

verificação de como as transformações ocorridas no sistema financeiro afetam-no. Com base 

no quadro analítico exposto, o trabalho conclui que a exaltação à regulação do SFN em face 

de seu desempenho considerado positivo na crise financeira recente deve ser vista com 

temperamentos, e que a atuação das autoridades bancárias nos próximos anos deve ser mais 

centrada na correção das falhas identificadas e ponderação sobre os desafios apresentados. 

Nesse aspecto, é importante esclarecer que a conclusão atingida não deve ser encarada como 

uma negação aos evidentes méritos das regras e mecanismos de regulação sistêmica e 

prudencial presentemente adotados no País, mas sim como um alerta aos vícios presentes na 

estrutura atual e desafios a serem superados.  

De modo a atingir essa conclusão, o trabalho está dividido em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta a fundamentação teórica para a regulação de instituições 

financeiras. Partindo-se da teoria econômica neoclássica e reconhecendo suas limitações, são 
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analisadas as principais falhas de mercado presentes no setor bancário e como a regulação 

financeira se propõe a corrigi-las. A partir desse quadro, são apresentadas duas visões 

antagônicas sobre a teoria econômica da regulação e como estas influenciam a interpretação 

sobre o papel da regulação financeira. O capítulo aproveita também para tratar dos 

movimentos de concentração e conglomeração financeira observados nas últimas décadas ao 

redor do mundo, de modo a apoiar a exposição subsequente.  

O segundo capítulo tem como objetivo contextualizar a discussão no âmbito 

nacional. Com o exame da evolução histórica do setor bancário pátrio, pretende-se apresentar 

importantes marcos regulatórios que influenciaram a estrutura atual do SFN. Nessa análise, 

será atribuída atenção especial à implementação e utilização pelas autoridades bancárias dos 

primeiros mecanismos de regulação sistêmica e prudencial no Brasil, aos movimentos de 

concentração bancária e conglomeração financeira observados no setor bancário nacional na 

segunda metade do século XX, e como eles se relacionam com a política governamental para 

o setor. Finalmente, o capítulo mostra a evolução recente do SFN, com destaque para os 

programas de saneamento na década de 1990, continuidade dos movimentos observados no 

setor bancário no período anterior e desdobramentos da crise financeira que atingiu o País em 

2008.  

O capítulo seguinte trata do conceito de regulação sistêmica, os principais 

mecanismos utilizados para a consecução de seus objetivos e como estes se apresentam 

no País. Além de ressaltar os avanços conquistados nas últimas décadas, o capítulo 

pretende demonstrar, por meio da apresentação de cada um desses mecanismos 

individualmente, que a regulação sistêmica no País é marcada atualmente pela presença 

de três canais independentes e alternativos de provimento de liquidez aos participantes 

do SFN, além da previsão de um canal adicional de acordo com projeto de lei formulado 

pelo Bacen. A apresentação desses mecanismos de resgate no trabalho privilegiará a 

análise crítica da função exercida por cada um deles e, mais importante, das situações 

em que devem ser aplicados, evidenciando que, da forma como se encontram 

presentemente estruturados, dão azo a uma preocupante ampliação do risco moral no 
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mercado financeiro. Finalmente, o capítulo versa a respeito dos principais desafios às 

autoridades bancárias incumbidas da utilização dos mecanismos de regulação sistêmica 

em virtude das transformações observadas no sistema financeiro nas últimas décadas, e 

como essas dificuldades se relacionam ao contexto bancário nacional.  

O quarto capítulo realiza exercício semelhante ao do capítulo anterior no 

tocante à regulação prudencial. A análise das regras e mecanismos de regulação 

prudencial presentes no arcabouço regulatório atual indica que o País impõe regras de 

higidez bancária rigorosas quando comparadas à regulação dirigida aos bancos em 

outros países, já incorporando regras e restrições que se encontram atualmente sob 

debate na comunidade financeira internacional. Nesse capítulo também é atribuído 

enfoque maior aos desafios e dificuldades enfrentados por autoridades bancárias no 

controle da higidez do sistema financeiro, seja em razão dos movimentos observados no 

setor bancário nas últimas décadas, ou em razão de seu relacionamento com auditores 

independentes e agências de rating, mostrando as preocupações inerentes à utilização 

das informações produzidas por tais entidades nos esforços de supervisão bancária. A 

análise pretende demonstrar como, a despeito de seus méritos, a regulação prudencial 

enfrenta limitações e desafios. Isso é particularmente relevante no contexto regulatório 

pátrio, em que se identifica uma regulação sistêmica conducente à ampliação demasiada 

do risco moral.  

O quinto e último capítulo aborda o movimento de internacionalização de 

conglomerados financeiros e seus efeitos sobre os mecanismos de regulação sistêmica e 

prudencial apresentados nos capítulos anteriores, notadamente a atuação de autoridades 

bancárias nacionais. O capítulo descreve o atual arcabouço internacional de regulação e 

supervisão financeira, seus principais representantes e limitações e algumas das 

propostas em discussão para o seu aprimoramento. O capítulo procura contextualizar 

também o setor bancário nacional nesse movimento de internacionalização de 

instituições financeiras, mostrando que, embora incipiente no País, as autoridades 

bancárias nacionais tendem a enfrentar cada vez mais os desafios regulatórios 

decorrentes desse processo. 
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CONCLUSÃO 

O historiador financeiro Peter Bernstein relata interessante caso ocorrido na Rússia 

durante a 2.a Guerra Mundial. Segundo o autor, em uma noite de inverno, durante os ataques 

aéreos alemães contra a capital russa, os refugiados no abrigo antiaéreo local surpreenderam-

se ao encontrarem ali eminente professor de estatística. O motivo da surpresa se devia ao fato 

de aquela ser a primeira vez que o professor decidira procurar o abrigo. Colegas já haviam 

tentado convencê-lo inúmeras vezes a se proteger dos ataques, mas ele sempre se recusara, 

afirmando que, com uma população de sete milhões de habitantes na cidade, as chances de ele 

ser atingido eram estatisticamente insignificantes. Ao pedirem então que ele explicasse o 

motivo daquela súbita mudança de atitude, ele prontamente justificou-se, dizendo que havia 

sete milhões de habitantes na cidade e um elefante. Na noite passada haviam atingido o 

elefante.837  

O conto apresentado pelo autor norte-americano é um ótimo exemplo de que não é 

preciso aguardar catástrofes ocorrerem para se tomar precauções. A possibilidade de desastres 

acontecerem é possível e contínua, de modo que, independentemente da confiança em 

chances individuais ou conhecimento acumulado, é sempre recomendável se proteger. A 

história também é particularmente oportuna ao contexto atual do SFN, em que se vive 

momento de grande entusiasmo com o modelo regulatório brasileiro em virtude da 

recuperação relativamente rápida e positiva da crise financeira recente. No afã de enaltecer as 

virtudes do arcabouço regulatório pátrio, autoridades podem não ter percebido ou, pior, não 

terem dado a devida atenção ao fato de que na noite passada “o elefante foi atingido”.  

Sem dúvida a regulação do SFN passou por notáveis avanços nas últimas décadas. O 

arcabouço regulatório pátrio possui inúmeras virtudes e estas devem ser celebradas em razão 

de sua importância na proteção do SFN em relação aos problemas verificados em outros 

países na crise recente. Isso, no entanto, não deve cegar as autoridades ao fato de que ainda 

existem falhas a serem corrigidas. Igualmente, deve-se atentar que muitos dos graves 

problemas constatados no exterior e que representam verdadeiros desafios para a atuação de 
 
                                                 
837  BERNSTEIN, Peter. Against the Gods: the remarkable story of risk. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 

1996. p. 116. 
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autoridades bancárias estrangeiras também começam a se manifestar, ou então já estão 

presentes, no Brasil.  

O presente trabalho procurou oferecer um contraponto à noção disseminada de 

solidez do SFN. Nesse sentido, à parte das conclusões apresentadas em cada um dos cinco 

capítulos, considerando os objetivos enunciados no início do trabalho – quais sejam: (i) 

descrever e compreender os sistemas vigentes de regulação sistêmica e prudencial no setor 

bancário nacional, produzindo o diagnóstico do arcabouço regulatório voltado à prevenção de 

crises bancárias, e (ii) verificar como as transformações ocorridas no sistema financeiro nas 

últimas décadas afetam esse arcabouço regulatório –, cabe realizar, à guisa de conclusão final, 

uma recapitulação dos principais achados do trabalho.  

No tocante ao primeiro ponto, o diagnóstico do arcabouço regulatório vigente pode 

ser assim sumarizado:  

1. O Brasil adota na atualidade os principais mecanismos de regulação sistêmica e 

prudencial existentes. Enquanto os mecanismos de regulação sistêmica já estão 

presentes há mais tempo no País, a regulação prudencial é mais recente, 

passando a adquirir seus contornos atuais a partir das reformas ocorridas na 

década de 1990, principalmente com a adoção de Basileia I em 1994.  

2. Apesar dos evidentes progressos ocorridos no regramento dos mecanismos de 

regulação sistêmica nas últimas décadas, é preciso reconhecer que a atual 

configuração desses mecanismos no País é conducente ao agravamento do risco 

moral do mercado. Embora todos os mecanismos de regulação sistêmica tenham 

essa característica indesejável, no Brasil isso pode estar acontecendo de forma 

exagerada, em virtude da existência de inúmeros instrumentos de provimento de 

liquidez aos bancos operando concomitantemente e com variados graus de 

formalidade, exigências e transparência. Esse quadro é agravado por um 

contexto de grande discricionariedade na decretação de regimes especiais pela 

autoridade bancária e uma jurisprudência que dificulta a sua responsabilização 

caso venha a se omitir em sua atuação.  
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3. Além dos mecanismos em existência, observa-se a intenção do Bacen de 

acrescentar, por meio de proposta de anteprojeto de lei, outro canal de 

provimento de liquidez que não se sujeitaria às restrições previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal para operações dessa natureza. Considerando-se a 

ausência de definição legal ou apresentação de critérios norteadores para 

identificação de quais situações possam configurar “crise sistêmica ou grave 

ameaça à estabilidade” do SFN, sua utilização recairia sobre a discricionariedade 

da autoridade bancária.  

4. A regulação sistêmica no País apresenta falhas individuais e conjunturais que 

geram preocupação sobre a geração de risco moral no SFN. Nesse contexto, é 

preciso questionar até que ponto o desempenho considerado positivo do SFN na 

crise financeira recente se deveu à solidez de suas instituições financeiras, ou à 

existência de inúmeros canais de provimento de liquidez que acabam garantindo 

o risco inerente e, frise-se, necessário à atividade bancária. 

5. Em contraste com as deficiências apontadas relativas à regulação sistêmica, 

observa-se um quadro bastante diverso no tocante à regulação prudencial pátria. 

Além de adotar os principais mecanismos de regulação prudencial existentes, o 

regramento desses mecanismos no País é marcado por caráter mais rigoroso em 

relação às recomendações do Comitê de Basileia, bem como a regulação de 

outros países.  

6. O Brasil encontra-se também na vanguarda da implementação de mecanismos de 

regulação prudencial, conforme evidenciado pelos testes de stress, adotados 

recentemente nos Estados Unidos e Europa, e que já vinham sendo utilizados 

pelo Bacen, assim como o controle de estruturas de remuneração, ponto 

enfatizado pelo FSB ao final de 2009, seguido praticamente de imediato por 

proposta de normativo do Bacen, convertida posteriormente em Resolução pelo 

CMN, regulamentando a incorporação desses princípios regulatórios no País.  

7. A regulação do SFN encontra-se à frente de outros países também em pontos 

importantes das propostas de reformas regulatórias discutidas ao redor do 
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mundo, como a maior fiscalização das operações com instrumentos financeiros 

derivativos realizadas nos mercados de balcão por instituições financeiras, a não 

incorporação de trabalhos de agências de rating no instrumental de supervisão 

bancária, bem como a migração para padrões contábeis considerados mais 

transparentes para fins de consolidação de SPEs, de acordo com as 

recomendações do Comitê de Basileia.  

8. Se por um lado a existência de inúmeros canais de provimento de liquidez pode 

ter facilitado a resistência das instituições financeiras durante a crise, é preciso 

reconhecer também os méritos da regulação prudencial pátria, que certamente as 

deixou em melhor condição para enfrentar os efeitos da crise de liquidez que 

atingiu o País.  

9. Ainda que os rigorosos mecanismos voltados ao controle da higidez de 

instituições financeiras ajudem a mitigar o risco moral decorrente da 

disponibilização de amplo instrumental de resgate aos bancos, é temerário contar 

apenas com esses mecanismos para compensar os efeitos deletérios decorrentes 

desse quadro. A regulação prudencial está em constante transformação, 

adaptando-se à evolução dos mercados e procurando sempre a melhor estratégia 

para manter a higidez do sistema financeiro. Esse quadro é agravado pelas 

transformações ocorridas nos mercados financeiro e de capitais nas últimas 

décadas e os desafios impostos às autoridades bancárias na regulação e 

supervisão do risco assumido por instituições financeiras. Outrossim, ainda que 

em diferentes intensidades, as autoridades bancárias dependem do trabalho de 

“agentes auxiliares” para conduzir seus trabalhos. Enquanto os conflitos de 

interesse inerentes a esses entes privados não forem resolvidos, a supervisão 

bancária também estará sujeita a esses vícios. Em suma, embora útil e 

necessária, a regulação prudencial enfrenta limitações, não podendo nem 

devendo ser considerada a “bala de prata” contra o risco moral, motivo pelo qual 

a autoridade bancária deve atentar para a correção dos vícios identificados na 

estrutura atual de regulação sistêmica.  



340 

No tocante ao segundo objetivo do trabalho, os efeitos das transformações no sistema 

financeiro no arcabouço regulatório vigente podem ser assim sumarizados:  

1. Foram analisadas as principais transformações pelas quais o sistema financeiro 

passou nas últimas décadas. Embora houvesse interesse especial na análise 

dessas transformações no contexto pátrio, constatou-se que esses movimentos 

podem ser observados com maior ou menor intensidade ao redor do mundo. 

Nesse sentido, foram examinados três movimentos em particular: (i) 

concentração crescente no setor bancário, (ii) conglomeração de atividades 

financeiras e (iii) internacionalização das instituições financeiras. Cada um 

desses movimentos, seja de forma isolada ou conjunta, apresenta desafios 

particulares à regulação e supervisão bancária.  

2. A concentração bancária leva ao aumento de porte das instituições financeiras, 

fazendo com que estas assumam importância cada vez maior na economia dos 

países em que atuam. O porte crescente dessas instituições potencializa a 

importância das funções desempenhadas por elas, disseminando-se o consenso 

de que estas não podem vir a quebrar, sob pena de causarem efeitos 

devastadores na economia. Essa noção tacitamente aceita de que uma 

instituição é “grande demais para quebrar” provoca graves efeitos em termos 

de criação de risco moral, refletidos no incentivo à tomada excessiva de risco e 

arrefecimento da disciplina de mercado pela certeza do resgate em caso de 

quebra.  

3. A conglomeração financeira faz com que a possibilidade de contágio sistêmico 

não se limite mais às atividades bancárias, podendo se originar de outras 

atividades, como seguros ou hedge funds. Essas atividades podem ser 

conduzidas de forma independente, adquirindo “relevância sistêmica” em 

razão de seu tamanho, alavancagem e relacionamento com instituições 

financeiras, entre outros, ou então no contexto de conglomerados financeiros, 

criando o temor de que resultados adversos de atividades não bancárias do 

grupo possam comprometer a viabilidade de suas atividades bancárias e vice-

versa. Ambos os casos ensejam a reflexão sobre a forma como o risco 
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sistêmico é tradicionalmente pensado e, principalmente, prevenido. Além da 

preocupação com a necessidade e conveniência de estender a instituições não 

bancárias mecanismos típicos da rede de segurança oferecida aos bancos, outra 

preocupação relevante refere-se à capacidade de os arranjos institucionais 

tradicionais de regulação e supervisão monitorarem adequadamente o risco 

assumido por instituições financeiras. Formulados originalmente em um 

contexto em que atividades financeiras eram prestadas isoladamente, a 

formação de conglomerados financeiros desafia a capacidade e adequação de 

esses arranjos cumprirem com seu propósito, na medida em que a supervisão 

compartimentada de atividades que são exercidas conjuntamente faz com que 

nenhuma autoridade possua uma visão completa do nível de risco a que o 

conglomerado financeiro está exposto.  

4. A internacionalização da atuação das instituições financeiras transpõe as 

preocupações supracitadas do plano nacional para o plano internacional, com a 

complexidade adicional inerente a essa transição. Atualmente autoridades 

bancárias devem preocupar-se com o monitoramento de risco de instituições 

financeiras não apenas em suas jurisdições, como também em outros países. 

Outrossim, nesse quadro de conglomerados financeiros integrados 

globalmente, os atos de autoridades bancárias em um determinado país têm 

reflexos diretos em outras jurisdições. Esse quadro é agravado pelo fato de a 

regulação financeira ainda ser conduzida, predominantemente, sob o ponto de 

vista doméstico. Embora se tenha observado nas últimas décadas amplo 

esforço para estabelecer padrões mínimos comuns de regulação e supervisão 

aplicáveis às diferentes jurisdições em que as instituições financeiras atuam, há 

ainda imensas dificuldades a serem superadas, seja no tocante ao grau de 

aderência a tais normas, conciliação de interesses e estratégias divergentes 

entre países para a regulação de seus sistemas financeiros, ou então quanto à 

superação de conflitos entre autoridades internas de cada país, antes de 

proceder à cooperação em nível internacional. 

5. A concentração e conglomeração financeira não apenas estão presentes no 

Brasil, como têm sido historicamente incentivadas no SFN. A concentração 
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bancária foi um objetivo declarado do governo durante o regime militar, sob a 

crença de que o processo traria economias de escala e escopo a instituições 

financeiras, que se traduziriam em menores taxas de juros ao mercado. Embora 

inicialmente a política do regime militar tenha procurado estabelecer um 

regime de especialização de instituições financeiras em funções-chave do 

sistema financeiro, na realidade observou-se o fenômeno de conglomeração, 

em que diversas instituições atuantes em diferentes segmentos reuniam-se sob 

um mesmo grupo. Ao final da década de 1980, a intermediação financeira no 

País era realizada praticamente em sua integralidade por conglomerados 

financeiros, sendo esta ainda a matriz predominante do SFN. Apesar da breve 

interrupção no final da década de 1980, o movimento de concentração bancária 

continuou na década de 1990, como parte do processo de saneamento 

verificado em virtude do fim das receitas inflacionárias. Ainda que em menor 

intensidade, o processo teve continuidade na última década, notadamente após 

a crise financeira recente, quando instituições financeiras privadas e oficiais 

efetuaram diversas aquisições no setor bancário. Embora não mais com caráter 

de política oficial para o setor, o governo continuou desempenhando papel 

relevante nesse movimento, seja por meio de programas facilitando fusões e 

aquisições no setor bancário na década de 1990, ou então recentemente, com a 

promulgação de medidas e estímulos à aquisição do controle acionário de 

outras instituições financeiras por bancos públicos.   

6. Enquanto em países como os Estados Unidos se discute a imposição de 

limitação de 10% ao total de depósitos segurados pelo FDIC para o porte de 

instituições financeiras, no Brasil, os cinco maiores bancos já detinham ao final 

de 2009 cerca de 70% dos ativos totais no SFN.838 O relato do desempenho do 

setor bancário brasileiro na segunda metade do século XX apresentou diversos 

episódios em que o Bacen optou por resgatar instituições financeiras com 

recursos da reserva monetária por temor de que sua quebra pudesse 

desestabilizar o SFN, como no caso do Halles em 1974, apenas dias após a 

promulgação da Lei 6.024/1974, e repetindo-se no caso do BUC, Comind e 

 
                                                 
838  Dados disponíveis em: <www.bcb.gov.br/htms/ deorf/r200912/index.asp>. Acesso em: 12 dez. 2010. 
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Auxiliar, entre outros. Apesar da vedação à utilização desses recursos após a 

promulgação da Constituição de 1988, orientação semelhante foi adotada nos 

resgates do Econômico, Nacional, Bamerindus, entre outros, na década de 

1990, com recursos do Proer e Proes. Ainda na década de 1990, é preciso 

mencionar o rumoroso resgate envolvendo o Marka e o FonteCindam, sob 

alegações semelhantes. Mais recentemente, o ex-diretor de política monetária 

do Bacen, encarregado dos esforços de contenção dos efeitos da crise 

financeira no País, declarou abertamente que tais esforços foram necessários 

porque “qualquer banquinho era too big to fail”. 

7. A preocupação com a concentração bancária crescente no País chama a 

atenção pela forma relativamente inconteste como é encarada pelo Bacen. 

Ainda que se argumente que os níveis de concentração bancária no SFN sejam 

menores que os encontrados em outros países, isso não justifica a ausência do 

debate. Pelo contrário, essa é outra razão pela qual se justifica a discussão da 

questão antes, e não depois de o problema ter se instaurado. A esse respeito, é 

preciso reconhecer que a atuação dos conglomerados financeiros no Brasil 

guarda importantes diferenças relativamente a outros países, com destaque 

para os inúmeros instrumentos à disposição da autoridade bancária para 

reorganizar instituições em crise, bem como a existência de regimes rigorosos 

de responsabilidade para administradores e controladores, incluindo a 

possibilidade de decretação da indisponibilidade de seus bens. Embora tais 

fatores certamente desempenhem um papel importante na contenção dos 

efeitos deletérios do status “grande demais para quebrar”, devem ser 

analisados com temperamentos. A reorganização de instituições financeiras só 

é aplicável no caso de estarem presentes os pressupostos para a decretação dos 

regimes especiais. Não há possibilidade de limitação ex ante desses efeitos 

deletérios, e sim de remediação ex post de suas consequências. Ademais, 

embora mais rigorosa, persiste a divergência jurisprudencial quanto ao tipo de 

responsabilidade para administradores e controladores previsto na Lei 

6.024/1974. O posicionamento mais recente do STJ é de que o regime 

aplicável é de responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova.  
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8. A conglomeração financeira também vem colocando desafios à atuação da 

autoridade bancária no País. O arranjo institucional de regulação e supervisão 

do SFN é inspirado na abordagem funcional e na abordagem institucional, que 

são objeto de críticas por atribuírem tratamento segregado ao risco, mesmo 

quando atividades financeiras são desenvolvidas conjuntamente. Para mitigar 

as limitações desse arranjo institucional, o Bacen firmou convênios com a 

CVM e Susep para troca de informações e coordenação de políticas 

regulatórias. É difícil precisar até que ponto a superação das limitações dessas 

abordagens pode ser realizada por meio de acordos entre autoridades. A 

experiência dos Estados Unidos, outro país cujo sistema se apoia na 

abordagem institucional e funcional e que procurou resolver as limitações do 

sistema por meio de acordos entre autoridades, não oferece prognóstico 

favorável a esse respeito. Evidentemente, diferenças importantes do modelo 

brasileiro em relação ao americano precisam ser consideradas. O Brasil possui 

número consideravelmente menor de autoridades com as quais a autoridade 

bancária deve se relacionar. Outrossim, vantagem relevante a ser enfatizada no 

SFN refere-se à presença do CMN como órgão de coordenação entre as 

funções de regulação e supervisão exercidas pelo Bacen e CVM. Em face da 

limitação em termos de coordenação com a Susep, criou-se em 2006 o 

Coremec, que visa estabelecer um fórum de discussão para as autoridades do 

SFN.  

9. A formação de convênios entre autoridades do SFN, bem como a própria 

criação do Coremec, são relativamente recentes, não havendo como asseverar 

de forma categórica se estão funcionando a contento e se serão suficientes para 

corrigir as limitações da abordagem funcional e institucional. É possível e 

provável que, na medida em que atividades não bancárias ganhem maior 

representatividade nos resultados de conglomerados financeiros, o embate a 

respeito da extensão da competência das autoridades do SFN se torne mais 

frequente. Exemplo claro disso é a constatação de posicionamento de 

integrantes e ex-integrantes do Bacen invocando a autoridade de supervisão 

conjunta sobre fundos de investimento, atualmente sob supervisão da CVM.  



345 

10. No tocante aos movimentos de internacionalização de instituições financeiras, 

o Brasil encontra-se em situação peculiar, com participação relativamente 

pequena de bancos com capital estrangeiro no patrimônio líquido do SFN e 

bancos domésticos com exposição internacional relativamente pequena. 

Apesar disso, ressalta-se a rapidez com que esse quadro vem se alterando, de 

modo que, caso esse processo tenha continuidade, a preocupação com os riscos 

decorrentes das operações de instituições financeiras domésticas no exterior se 

tornará cada vez mais recorrente na agenda de supervisão do Bacen e outras 

autoridades nacionais nos próximos anos.   

O presente trabalho destinou-se à apresentação do diagnóstico do modelo regulatório 

vigente e de como as transformações no sistema financeiro o afetam. Assim, observou-se que, 

embora haja de fato inúmeras virtudes a serem consideradas e enaltecidas em relação a outros 

países, existem também falhas e desafios e serem enfrentados. Conforme alertado no início do 

trabalho, ainda que a análise empreendida tenha salientado áreas nas quais a autoridade 

bancária deverá focar sua atuação nos próximos anos, não houve o direcionamento específico 

do estudo para a apresentação de soluções às falhas e desafios identificados. Nesse aspecto, 

espera-se que, além de oferecer um contraponto à noção disseminada de que o arcabouço 

regulatório pátrio é adequado e superior ao modelo de outros países, as conclusões expostas 

também incentivem outros juristas a se engajar no campo da regulação financeira para 

analisar como esses pontos problemáticos podem ser superados, contribuindo para a 

realização de estudos que contemplem não apenas a dimensão econômica, mas também a 

dimensão jurídica dos instrumentos subjacentes a tais modalidades regulatórias, e do 

ordenamento jurídico em que se propõem a operar.  
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