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Introdução: 
 

O sistema financeiro é mais suscetível a crises, que podem perpassar para toda economia. A razão de tal instabilidade se encontra na atividade efetuada pelas instituições financeiras: 
geração de crédito. Elas operam como receptoras e criadoras de moeda, via depósito à vista. Gera-se assim um descompasso entre o ato de compra e de pagamento, por exemplo, gerando 
o endividamento. Portanto, para o sistema de crédito e financeiro funcionar é preciso confiança. A perda da confiança no sistema propicia o início de uma crise. Essa fragilidade das 
instituições financeiras justifica a presença de um arcabouço regulatório e uma autoridade monetária. Eles visam manter a estabilidade do sistema, e assim, a confiança. No Brasil, quem 
realiza a função de autoridade monetária é majoritariamente o Banco Central. Existe também a tentativa de se formar um arcabouço regulatório mundial para os sistemas financeiros 
nacionais, formatados pelos Acordos de Basileia. O Banco Central do Brasil vem aderindo ao modelo de Basileia II desde 2005, a partir de uma abordagem simplificada. 
 

O arcabouço regulatório traça as diretrizes quanto à mensuração do risco, alavancagem das instituições financeiras, supervisão, transparência, entre outros fatores do sistema financeiro. 
Basileia II foca principalmente na mensuração do capital mínimo necessário para realização das operações financeiras, além de frisar a supervisão financeira e a transparência. Nesse 
contexto, destaca-se o processo vivenciado pelo Banco PanAmericano, principalmente no que tange à descoberta de uma fraude feita pelos coordenadores do banco. A descoberta foi feita 
pelo Banco Central e demandou a tomada de medidas, até então inéditas, no sistema financeiro brasileiro, a fim de garantir a estabilidade do sistema financeiro.  Nesse sentido, o trabalho 
buscou entender todo o processo ocorrido pelo Banco PanAmericano, à luz do arcabouço regulatório e da autoridade monetária vigentes no sistema financeiro brasileiro. 
 
 
Metodologia: 
 

O estudo foi baseado em levantamento de informações e pesquisa bibliográfica, por meio de 
trabalhos acadêmicos e consulta a jornais especializados. Este último foi utilizado para coleta 
de informações sobre o caso do PanAmericano, haja visto ser um tema bastante recente. 

Resultados: 
 

A adesão brasileira ao modelo de Basileia II está programada para até 2013, inicialmente pela 
abordagem simplificada. Mas possibilita posteriormente abordagens com modelos internos 
para mensuração dos riscos de crédito, operacional e de mercado. Contudo, a criação de 
modelos de apuração interna de riscos seria viável apenas para as instituições maiores. Assim, 
o uso dessas abordagens avançadas (internas) geraria um descompasso na competitividade 
do sistema, pois os bancos maiores apresentariam mais qualidade na gestão dos riscos, 
promovendo melhor imagem da empresa e menor custo para captação de recursos, em 
detrimento dos restantes. O Banco PanAmericano se encontra como um banco menor, de 
médio porte. Ele era comandado pelo Grupo Sílvio Santos e seu principal serviço é crédito ao 
consumo, majoritariamente financiamento de veículos. Em 2009, a Caixa Econômica Federal 
entrou como acionista minoritária do banco, com 49% da posse, com autorização do Banco 
Central, alegando que o banco possuía boa condição financeira e serviços complementares. 
 

Em agosto de 2010, o Banco Central (BC) observou que o banco fazia uma dupla contagem do 
crédito, de modo que o banco vendia carteiras de crédito para outras instituições financeiras, 
mas sem contrapartida de retirar tais carteiras de seu patrimônio. Isso inflava os ativo e 
indicadores do banco. A Tabela I exibe os dados contábeis do Banco PanAmericano desde 
2009 até 2011. Os dados apresentados pelo PanAmericano até agosto de 2010 não condizem, 
porém, com a real situação do banco. Assim, o BC interviu exigindo a troca da diretoria do 
Banco PanAmericano, reforma contábil e o pagamento do rombo pelo Grupo Sílvio Santos. As 
fraudes foram descobertas em partes, totalizando R$ 4,3 bilhões. Para o pagamento, o Fundo 
Garantidor de Crédito assumiu a função inédita de emprestador de última instância ao Grupo 
Sílvio Santos, até o pagamento da dívida. Mas o Fundo Garantidor de Crédito também interviu 
na negociação e compra da parte do Grupo Sílvio Santos no PanAmericano pelo Banco Pactual 
BTG, no começo de 2011. 
 

Em consonância com o BC, o papel assumido pelo Fundo foi fundamental para manter a 
solidez do sistema. A fragilização do Banco PanAmericano atingiria os principais bancos do 
país, tal como aponta a Tabela II. A maior mudança na autoridade monetária que ocorreu a 
partir desse episódio, ainda que levasse outras questões importantes tais como a crise em 
2008, tange um recrudescimento da fiscalização sobre as instituições financeiras. Em 2011 fez-
se uma análise mais profunda do sistema financeiro brasileiro. Essa maior supervisão do 
Banco Central culminou na tomada de ajustes contábeis para alguns bancos e financeiras. No 
próprio Banco PanAmericano, sob direção do BTG Pactual, foi necessário um aumento do 
capital no início de 2012. 
 

Dentre as exigências do BC em período recente, destacam-se, regras para o funcionamento 
das instituições financeiras, tais como deter de auditorias e ouvidorias internas; e a criação da 
Central de Cessão de Crédito, em agosto de 2011. Esta é uma ferramenta, que registra as 
movimentações de cessão de crédito entre as instituições financeiras junto ao BC. Outra 
consequência da fraude foi o aumento de custos para captação de recursos, devido a 
desconfiança no sistema sobre a cessão de crédito, principalmente às instituições menores. 
Isso levou a busca por maior captação de recursos e aumento dos juros, mas gerando forte 
pressão sobre a concorrência com as grandes financeiras. 
 

Conclusões: 
 

Observou-se, portanto, em relação ao PanAmericano, a elaboração de uma fraude por 
parte de seus dirigentes com o intuito de gerar uma melhor imagem do banco e 
possibilitar melhores recompensas e bônus. As ilegalidades já podem ser datadas desde 
2008, evidenciando a vulnerabilidade do sistema financeiro e creditício. Ao analisar o caso 
do Banco PanAmericano é possível concluir que o Banco Central, como autoridade 
monetária e junto ao arcabouço regulatório conforme Basileia II, possui papel 
fundamental dentro do sistema financeiro. Isso se deve pela sua efetividade quanto à 
garantia da confiança no sistema. Nesse sentido, destacam-se suas políticas de supervisão, 
mais minuciosa após o episódio em questão, e a condução do Fundo Garantidor de 
Crédito como prestamista de última instância. 
 

Portanto, ainda que possa ter havido demora na percepção das inconsistências, a 
agilidade na tomada de decisões foi suficiente para garantir uma coesão sistêmica. Não se 
pode concluir, porém, se o Banco Central teria o mesmo sucesso se as inconsistências 
partissem de uma das principais instituições financeiras no país. Ainda assim, fica claro 
que não basta deter de um arcabouço regulatório: é necessário supervisão para garantir 
as regras. Paralelamente ao processo de maior fiscalização, o que é possível observar no 
setor, é uma tendência à concentração e centralização dos capitais. Ou seja, o forma de 
atuação da autoridade monetária e seu arcabouço regulatório, tem repercussões diretas 
na forma de concorrência das instituições financeiras, e determina no caso brasileiro um 
recente processo de fusão e aquisição de bancos menores por outros maiores. 
 

Indicadores set/11 jun/11 mar/11 dez/10 set/10 jun/10 mar/10 dez/09 set/09 jun/09

Ativo Total 

(em R$ Mi)
12.381 11.675 13.439 12.810 12.601 11.883 11.062 10.803 9.526 9.099

Depósito Total 

(em R$ Mi)
4.903 3.517 5.028 5.583 6.055 5.709 5.252 5.024 4.195 3.785

Patrimônio 

Líquido (em R$ Mi)
253 1.514 1.587 203 1.551 1.599 1.626 1.581 1.560 1.512

Lucro Líquido

 (em R$ mi)
17 37 79 -382 -48 24 44 103 48 69

Nº de 

Funcionários
362 315 173 138 131 129 97 97 88 63

Índice de 

Basileia
3,30 12,44 13,45 -5,50 14,58 14,27 14,82 16,97 17,46 20,04

Tabela I - Resumo Financeiro do Banco PanAmericano

Fonte: BCB - 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Instituição Conforme BC Conforme PanAmericano
Bradesco 1.424,30 438,3

Banco do Brasil 733,8 18

Itaú Unibanco 636,4 217,4

Banrisul 540,3 90,5

Schahin 516 99,8

Caixa Econômica Federal 321,9 143,1

Banestes 307,2 87,3

Banco do Nordeste 288,3 72,1

Outros bancos 822,2 279,3

Total 5.590,60 1.608,60

Fonte: Valor Econômico - Elaboração própria.

Tabela II - A cessão de carteiras de crédito do PanAmericano (em R$ Mi)


