
Popular, mas
sem desvios

UALIFICADO NO PASSADO

O Unibanco expande operações no financiamento ao
consumo. Mas permanece atento aos outros nichos

como instituição "de
elite", o Unibanco cu-
riosamente tem hoje

na face francamente
popular. Pouco mais de um terço
de seus 19,7 milhões de clientes têm
conta bancária regular; 13 milhões
utilizam-se do financiamento ao
consumo, via Fininvest, Hipercard
ou nas operações de redes comer-
ciais que mantêm joint-ventures
com o banco. A carteira de crédito,
com saldo de R$ 38,9 bilhões até
setembro de 2005, mostra 56% das
operações no varejo e 44% no ata-
cado, 62% tomados por pessoas ju-
rídicas e 38% por pessoas físicas.
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Fonte: Banco Central *Exclui intermediação **104 instituições

A guinada ao crédito de massa
valeu ao Unibanco a elevação do ra-
ting de força financeira de D+ para
C- pela agência de avaliação de risco
de crédito Moodys. Comunicada no
dia 1° deste mês, tal elevação se deu
pela "melhora consistente dos resul-
tados e a habilidade dos executivos
do banco em focar nos segmentos de
maiores margem e rentabilidade,
além da manutenção da qualidade de
crédito e do controle de custos". (...)
A liderança do Unibanco em finan-
ciamento ao consumo permitiu que
o banco se beneficiasse, antes de seus
competidores, de um mercado em
plena expansão".

É um prêmio a uma das virtudes
mais bem desenvolvidas pelo banco: a
antecipação. Tem sido assim desde

1966 — o ano em que os então minis-
tros da Fazenda e do Planejamento fi-
zeram a reforma bancária que
ficaria conhecida pela junção do sobre-
nome dos dois, Bulhões-Campos —,
quando a organização criou o BIB, um
banco de investimentos do qual parti-
cipavam sócios estrangeiros. Operação
moderna para a época, quando a mai-
oria dos bancos cuidava do segmento
via uma carteira na financeira.

Quase sócio do Bradesco
Outro lance de previsão ocorre-

ria seis anos depois. O prefixo mega
ainda não entrara no léxico econô-
mico para descrever os resultados das
fusões e incorporações que uma ge-
ração mais tarde ocorreriam em todo
o mundo e o Brasil quase assistiu a

um casamento histórico: nada me-
nos que o do Unibanco com o Bra-
desco. Foi até firmado um acordo e
escolhido um nome para a nova ins-
tituição União de Bancos-Bradesco.
O negócio não se consumou, segun-
do versão veiculada na época, por má
vontade dos funcionários de segun-
do escalão das duas casas, escalados
para o entendimento.

Mais para a frente o Unibanco ino-
vou em um ponto dos mais sensíveis:
a troca de comando. Tomou a decisão,
incomum para os padrões da época,
de passar todo o poder a uma pessoa
"de fora" da família controladora, o
executivo Roberto Konder Bornhau-
sen. Vice-presidente-executivo, isto é,
chefe dos vice-presidentes das diversas
áreas de atuação, ele foi promovido, em
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* Referente ao 3° trimestre/2005
Fonte: Unibanco

1976 a diretor-presidente, cargo no
qual permaneceria até 1988.

Quem teceu todo essa história foi
Walther Moreira Salles, um afável
cavalheiro que tratava qualquer in-
terlocutor como um par — fosse o len-
dário presidente Harry Truman, de
quem ficou amigo em 1952, fosse o
roqueiro Mick Jagger, com quem
privaria 40 anos mais tarde. Discre-
to, falava em voz mansa e era cha-
mado invariavelmente de "embaixa-
dor" — menção às duas vezes em que
ocupou tal posto na representação
brasileira em Washington, no início
e no fim da década de 1950.

Não nasceu banqueiro, mas qua-
se. Seu pai, João Moreira Salles, fora
co-fundador de uma casa bancária, em
Poços de Caldas (MG), em 1924 -
extensão de seu negócio comercial —,
da qual tornou-se mais tarde único
dono. Mas foi o filho, na qualidade
de superintendente, quem a transfor-
mou em banco, em 1940, e no co-
mando, trabalhou a década seguinte
para torná-lo instituição nacional.

A carreira de banqueiro sofreu um hia-
to de 1949 a 1962, quando ocupou
vários cargos públicos, de diretor da
Carteira de Crédito Geral do Banco
do Brasil a ministro da Fazenda no
regime parlamentarista de 1961/62.

Quando passou o comando a
Bornhausen, em 1976, o embaixa-
dor foi para a presidência do Conse-
lho de Administração, o qual deixou
em 1996 para presidir o Instituto
Moreira Salles, de apoio à cultura,
que fundara em 1990. Ele faleceu em
2001, aos 88 anos.

Força no mercado
A ênfase no financiamento ao

consumo verificada agora não signi-
fica que o Unibanco tenha optado
pela linha popular. Desenvolve inten-
sa movimentação no mercado de ca-
pitais. No ano passado, por exemplo,
foi líder absoluto em distribuições
públicas: quase R$ 2,5 bilhões em

Em 2005 fez
a maior

distribuição
pública

units, em duas operações. Com uma
carteira de 150 mil acionistas, histo-
ricamente o Unibanco pagava divi-
dendos semestrais; em 2005 passou
a pagá-los trimestralmente.

O banco está atento ao crescente

Fonte: Unibanco

movimento de aberturas de capital.
"E visível que cada vez mais as em-
presas acessam o mercado para finan-
ciar seu crescimento. Queremos estar
a postos para assessorar as empresas a
essa ida ao mercado", diz Fernando
Delia Torre Chagas, diretor de Rela-
ções com Investidores do Unibanco.

Reflexo de sua história, o banco
zela também pelas boas práticas de
Governança Corporativa: política de
divulgação via e-mails e fato relevan-
te, reuniões com analistas, etc. As
reuniões com analistas e investido-
res, a propósito, saltaram de 300 em
2004 para 600 em 2005, conta Cha-
gas. Recentemente o site de Relações
com Investidores foi reformulado
"para garantir ainda mais a transpa-
rência", afirma o diretor. O Comitê
de Auditoria é independente e mui-
to atuante. Por regimento deve fa-
zer, no mínimo, uma reunião por
trimestre; em média, tem feito duas
por mês.

J.M.
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