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Palavra da 
Presidente
Esta é a primeira edição da 
newsletter eletrônica “ABBI 
News”, que a Associação 
Brasileira dos Bancos Inter-
nacionais passará a enviar 
a seus associados todos os 
meses.
Ela  vai mostrar as princi-
pais atividades da nossa 
entidade a cada mês, além 
de informar sobre assuntos 
de interesse para nossos 
associados. Nesta edição, 
esses assuntos poderão 
ser encontrados na página 
3 e incluem: o projeto de lei 
complementar para regula-
mentação do artigo nº 192 
da Constituição que trata do 
SFN – Sistema Financeiro 
Nacional; as evoluções do 
Programa Otimiza Bacen;  a 
nova regulamentação sobre 
política e responsabilidade 
socioambiental; e a  quali-
ficação da BM&FBovespa 
como contraparte central 
junto a Autoridades Euro-
peias.
Teremos também em todas 
as edições, a palavra de 
nossos associados. Neste 

número, as instituições a 
falar sobre seus planos no 
Brasil são o Banco Mizuho e 
o ABN AMRO.
Suas sugestões, críticas e 
comentários são sempre 
bem-vindos, para que a 
publicação se torne cada 
vez melhor e sempre em 
linha com as necessidades 
dos nossos associados. Sua 
opinião é valiosa para nós.
Que o ano que se inicia seja 
pleno em oportunidades 
para mais encontros e tra-
balhos que resultem numa 
ABBI com muito significado 
para todos nós.
Muito obrigada e boa leitura!
Aproveito o ensejo para 
desejar Felizes Festas a 
todos os nossos associados 
e para agradecer pelo traba-
lho realizado pela Diretoria 
Executiva, Comitês Técni-
cos e equipe da ABBI, bem 
como pelo apoio do nosso 
Conselho.

Cordialmente,
Deborah Vieitas
Presidente da ABBI

Deborah Vieitas
Presidente da ABBI



Junto com o CEO do 
Bank of China no Bra-
sil, Zhang Dongsxiang, 
a  Presidente da ABBI, 
Deborah Vieitas,  foi 
palestrante no seminá-
rio “Mercado Financeiro 
no Brasil e os Bancos 
Chineses”, realizado no 
último  dia 21 de novem-
bro na FAAP (Fundação 
Armando Álvares Pente-
ado). 
Zhang Dongsxiang dis-
correu sobre as vanta-
gens e os desafios para 
empresas e bancos chi-
neses que se instalaram 
no Brasil.
Em sua palestra, Debo-
rah Vieitas recordou que 
o Brasil é o quarto destino dos investi-
mentos da China, vindo depois de Aus-
trália, Estados Unidos e Canadá e   que 
a maior parte dos recursos chineses no 
Brasil é destinada ao setor de energia . 
No entanto, destacou que existem três 
projetos da China no setor bancário 
brasileiro.
O banco com melhor colocação no 
ranking nacional do setor (13º. lugar)  é 
o China Construction Bank, que recen-
temente anunciou oferta para a compra 
de participação majoritária no BicBan-
co, com um total de ativos de R$ 16,4 
bilhões. Depois vêm o Banco da China 
Brasil (73º. colocado) e ICBC do Brasil 
BM (Industrial & Commercial Bank of 

China), na 83ª. colocação.
Deborah Vieitas informou que existem 
10 instituições estrangeiras aguardando 
autorização para entrar no mercado bra-
sileiro e que o tempo de aprovação pode 
chegar a dois anos.
Na palestra, a  Presidente da ABBI lem-
brou também as principais contribuições 
dos bancos internacionais  ao sistema 
financeiro brasileiro, com destaque para, 
entre outras: introdução de novos pro-
dutos e serviços; inovação financeira; 
melhores práticas bancárias em escala 
global; atração de investidores estran-
geiros; captação de recursos externos 
para empresas; financiamentos de infra-
estrutura; e o fato de trazerem funding 
da matriz.

Mercado financeiro 
no Brasil e os bancos 
chineses

Atividade 
do mês



Hot 
Topics

Durante todo o 2º semestre de 2013, as diversas entidades de classe, reunindo os agentes do Sistema 
Financeiro Brasileiro – CNF, Febraban, ABBC, Ancor, Anbima e ABBI, entre outras, tem feito um intenso 
trabalho de análise, discussão e preparação de sugestões com base no Projeto de Lei do Senado Federal 
PLS nº 102/2007, do Senador Francisco Dornelles. Esse trabalho foi solicitado por representantes da CAE 
– Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e da Comissão Mista da Câmara de Deputados, essa 
última instalada em Março/2013 para regulamentar artigos pendentes da Constituição Federal.
O atual art. 192 da Constituição Federal é, na verdade, a sua segunda versão. Em 29.05.2003, com a 
Emenda Constitucional n. 40, o art. 192 da Constituição Federal sofreu cortes drásticos e passou a conter 
declaração de princípios. Nessa última versão enxuta o dispositivo diz expressamente que o sistema finan-
ceiro será regulado “por leis complementares”. A regulamentação pode, pois, ser fatiada. Passados muitos 
anos desde a Constituição de 1988, a ausência de regulamentação do art. 192 aponta, claramente, para a 
ausência de consenso a respeito do que fazer.
A ABBI tem participado de várias reuniões com as demais associações de classe do SFN e tem dado as 
contribuições pertinentes aos temas que se referem a bancos estrangeiros. O assunto deverá continuar a 
ser tratado em 2014.

Desde o lançamento do Programa Otimiza, em Fevereiro/2013, a ABBI têm enviado 
sugestões ao BACEN de medidas que resultem em redução de gastos operacionais e 
de observância e tem acompanhado as medidas já implementadas pelo BC no decorrer 
do ano. 
Entendemos que o Banco Central em boa hora criou o Programa, e é necessário que 
as Associações de Classe se mobilizem. A ABBI, através de seus Comitês Técnicos 
tem sido extremamente diligente.
No dia 04.12.2013, a Diretoria da ABBI reuniu-se com representantes do Banco Central 

do Brasil os quais continuam mantendo os canais de comunicação abertos com a nossa associação para 
recebimento de sugestões.
Trata-se de um tema de significativa importância para o SFN e a Diretoria da ABBI o elencou como uma 
das três principais vertentes de sua atuação para o seu mandato.

A ABBI tem se posicionado sobre esse tema em diversas ocasiões: em 10.09.2012 
quando Edital de Audiência Pública do BACEN, e mais recentemente, em 30.10.13, em 
Audiência Restrita. 
Dois aspectos nos preocupam especialmente: 
- a eventual responsabilidade indireta - a legislação brasileira não definiu o conceito 
de poluidor direto e indireto e, o tema é polêmico, não havendo interpretação pacífica 
sobre a extensão do conceito de poluidor, principalmente do poluidor indireto, e dos 
limites da responsabilidade civil a este aplicada;

- a extensão da responsabilidade sobre o cumprimento das responsabilidades socioambientais relaciona-
das a clientes e operações

Recentemente o EMIR (European Market Infrastructure Regulation) estabeleceu, pa-
dronizou e normatizou a liquidação de derivativos de balcão através de contrapartes 
centrais (Central  Clearing Counterparties - CCP)
Nesse sentido, a qualificação da BM&F BOVESPA como CCP  perante a EC/ESMA é 
imprescindível  para que  os bancos integrantes da União Europeia possam continuar 
atuando como membros de compensação da BM&F/BOVESPA, sem sofrer as limita-
ções que essa ausência de qualificação lhes imporia.  

Regulamentação do artigo 
no. 192 da Constituição que 
trata do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN)

Programa Otimiza BC

Política Socioambiental

Aprovação da BM&FBOVESPA como “Contraparte Central 
Qualificada” para derivativos junto a Autoridades Europeias 



ABN AMRO está de volta 
ao mercado brasileiroEntrevista

ABBI News: O ABN Amro já teve expressiva 
presença no Brasil como banco predominante-
mente de varejo. Depois tornou-se escritório de 
representação e agora está de volta. Quais são 
as prioridades da instituição nesse novo desafio 
no mercado brasileiro?

Rick Torken: Primeiramente nossa atuação 
será focada em três segmentos, que chamamos 
de ECT: Energia, Commodities e Transporte. 
ECT é um dos pilares da expansão internacional 
do Grupo ABN AMRO. Acreditamos que o Bra-
sil é um mercado natural para esses segmentos 
e que a economia brasileira crescerá nos pró-
ximos anos. Nossa cultura sempre foi focar em 
mercados onde podemos agregar valor, conhe-
cimento e experiência aos nossos clientes. So-
mos forte globalmente em ECT, por isso o Brasil 
e os clientes brasileiros sempre fizeram sentido 
para o Grupo ABN AMRO.

ABBI News: Na sua avaliação, o sistema finan-
ceiro brasileiro é restritivo ou mais aberto à en-
trada (ou retorno) de instituições estrangeiras? 
Por quê?

Rick Torken: Como vocês sabem, o sistema fi-
nanceiro brasileiro é fortemente controlado. A re-
cente crise financeira mundial mostrou que tais 
controles têm seus benefícios. O Contraponto 
disso é que entrar em certos mercados, como o 
Brasil, está cada dia mais difícil. As autoridades 
brasileiras têm sido muito criteriosas em suas 
análises e aprovações o que, na minha visão, 
esta correto. No nosso caso, acredito que as au-
toridades brasileiras reconheceram o valor e a 

O ABN AMRO está de volta ao Brasil. Como explica Rick 
Torken, Diretor Executivo Responsável pelo banco no Brasil, a 
instituição retorna com atuação focada nas áreas de energia, 
commodities e transporte. Veja quais são os planos do ABN 
AMRO na entrevista abaixo:

Rick Torken
Diretor Executivo do 
ABN AMRO

importância do nosso plano de negócios de longo 
prazo para o Brasil. Acho que o bom histórico do 
Grupo ABN AMRO também nos ajudou bastante. 

ABBI News: Quais os planos do ABN Amro para 
2014 no mercado brasileiro? Quais são as priori-
dades e o que motivou o banco a escolhê-las?

Rick Torken: Nossos clientes são a nossa priori-
dade. 2014 será nosso primeiro ano como banco 
múltiplo, onde ofereceremos todo o tipo de servi-
ços financeiros para clientes existentes e para os 
que ainda estão por vir, que serão muitos. O Brasil 
é de vital importancia para nosso grupo e esta-
mos muito otimistas em relação aos segmentos 
de ECT no longo prazo. Estamos muito contentes 
em rever antigos amigos e poder oferecer serviços 
domésticos novamente. 

ABBI News: A concorrência no segmento de ata-
cado é cada vez mais acirrada no Brasil. De que 
maneira o ABN Amro, se tiver planos de atuação 
nessa área, pretende se diferenciar para conquis-
tar fatias de mercado?

Rick Torken: Concordamos que a concorrência 
é forte no Brasil, mas acreditamos que podemos 
fazer diferença oferecendo todo nosso conheci-
mento e rede global aos clientes. O DNA do Gru-
po ABN AMRO sempre foi cultivar clientes e rela-
cionamentos de longo prazo, e temos certeza que 
não será diferente dessa vez. Vamos cuidar dos 
nossos clientes existentes e reestabelecer alguns 
contatos para podermos continuar a longa história 
de sucesso do ABN AMRO no Brasil, que já dura 
quase 100 anos.



O entusiasmo do 
Banco MizuhoEntrevista

ABBI News: Como foi o ano de 2013 para sua 
instituição? E quais são os planos para  2014 e 
para os anos seguintes?

Kiymoi Kato: 2013 foi um ano especial para o 
Banco Mizuho do Brasil. Literalmente falando, 
nascemos neste ano, e estamos muito entusias-
mados para iniciar novos negócios nos mercados 
brasileiro e latino-americano daqui para frente.

ABBI News: O Banco Mizuho atua principalmente 
no segmento de atacado, que tem vários concor-
rentes no mercado brasileiro. Quais os diferen-
ciais do Banco Mizuho para ganhar espaço nesse 
mercado?

Kiymoi Kato: Acredito que a nossa fusão com 
o ex-Banco WestLB faz perfeito sentido, porque 
isso significa que podemos combinar a extensa 
rede do Mizuho no mundo, em particular na Ásia, 
com o vasto conhecimento e experiência do ex-
-Banco WestLB, com uma história de mais de 100 
anos de presença no Brasil. 

ABBI News: As empresas clientes do Banco Mi-
zuho pertencem a que setores da economia brasi-
leira? O banco planeja ampliar esse escopo? 

Depois de “nascer” no Brasil em 2013, o Banco Mizuho 
está otimista em relação a sua atuação no país. Como 
conta Kiyomi Kato, que comanda a subsidiária brasileira do 
Mizuho Corporate Bank, a instituição vive um momento de 
entusiasmo para iniciar novos negócios por aqui, depois 
de fazer a fusão com o braço brasileiro do WestLB. Ele 
lembra que o Mizuho atua “como um banco brasileiro com 
conhecimento do mercado europeu, agora sob o comando de 
um grupo financeiro japonês”.

Kiymoi Kato
CEO do Banco 
Mizuho

Kiymoi Kato: Certamente queremos tirar o melhor 
proveito da dinâmica da economia brasileira, cuja 
expectativa é de crescimento. Além disso, como 
um banco brasileiro com conhecimento do merca-
do europeu, agora sob o comando de um grupo 
financeiro japonês, sempre teremos acesso a um 
variado leque de clientes.

ABBI News: Quais foram os principais impactos 
da aquisição da operação brasileira do Banco 
WestLB nos negócios do Banco Mizuho no Brasil? 
Na sua avaliação, quais os  pontos mais importan-
tes a destacar em relação a essa aquisição para a 
instituição?

Kiymoi Kato: Eu diria: ‘nós somos o assunto do 
momento’. Os colegas do Mizuho, sejam eles no Ja-
pão, Ásia, EMEA, ou Américas, estão extremamen-
te animados com esta nova subsidiária do Banco 
no Brasil, onde ainda não tínhamos uma “booking 
entity”(o Grupo Mizuho está presente no País há 
mais de 40 anos, por meio de um escritório de re-
presentação). Em particular, nossos colegas da Eu-
ropa, onde o mercado não tem sido fácil nos últimos 
anos, sentem que podem apoiar seus clientes sob 
nova perspectiva, porque muitas empresas euro-
peias têm longo histórico de investimento no Brasil.
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