


MANUEL MEDINA MORA
sabe de tempestades. O banqueiro me-
xicano que acumulou uma experiência
de 30 anos como executivo do Banco
Nacional de México (Banamex) esteve
no timão da empresa quando teve de
enfrentar a crise mexicana de dez anos
atrás. Apesar das perdas e das contro-
vérsias geradas pela ressaca de tequila
no sistema financeiro mexicano, que
incluiu um milionário resgate estatal, o
Banamex saiu fortalecido e como banco
mais sólido do país.

Medina Mora foi ainda melhor quando
o Citigroup se interessou em comprar o
Banamex em 2001. Apesar da chegada
dos norte-americanos, o mexicano se
manteve à frente da instituição. E en-
quanto o Citigroup se retraía no resto
da região por causa da crise argentina.
Medina Mora combinava o melhor da
cultura do Citi com a de seu banco para
transformar a filial mexicana em uma
das melhores entre as cem operações
internacionais do grupo com sede em
Nova York.

Mas o mexicano terá que continuar
demonstrando seu talento num timão
muito maior. Agora, como responsável
por todas as operações do Citigroup na
América Latina, Manuel Medina Mora,
ou MMM, como o chamam, terá um pa-
pel central nos planos de expansão que
o Citi espera empreender nos próximos
anos. Segundo o plano de Charles Prince,
o presidente do Citigroup, conhecido
no banco pelo apelido, Chuck, o grupo
financeiro terá de retomar o caminho
do crescimento perdido no início da
década, principalmente através de suas
operações internacionais. E a América
Latina, primeiro mercado estrangeiro
onde o Citi pôs os pés há mais de 90 anos,
será chave. "Nos próximos cinco anos,
podemos duplicar o lucro originado na
América Latina", diz o mexicano.

Tudo que foi conquistado desde que
assumiu o cargo regional no início de
2004 serve como uma boa base. Em 2006,
a região gerou para o Citigroup receita
de US$ 9,84 bilhões, alta de 43% frente
ao de três anos antes (ver quadro). E não
foram somente as vendas: o lucro do Citi
na América Latina passou de 7,46% do
total do grupo para 13,18%.

Deve-se destacar que tudo isso ocor-
reu num dos momentos mais difíceis da

história do maior grupo financeiro do
mundo. Não somente pelos bilhões em
custos legais que teve de assumir depois
das acusações de análise tendenciosa em
escândalos contábeis como os da Enron
e da Worldcom. A isso é preciso somar
as demandas que ainda enfrenta pelo
colapso da italiana Parmalat, sem contar
as investigações que seguem na conta-
bilidade de seu negócio na Argentina,
onde perdeu cerca de US$ 2,5 bilhões
durante a crise do peso. O ambiente
problemático que Charles Prince teve de
administrar se complicou ainda mais com
a proibição que o Federal Reserve impôs
sobre o Citi para fazer novas aquisições
no início de 2004 e que se estendeu por
um ano inteiro. Prince teve de se focar
na gestão interna e apostar num lento
crescimento orgânico, enquanto seus
concorrentes ganhavam posições com
milionárias aquisições.

Isso refletiu nos resultados: o total
da receita do grupo em 2006 cresceu
7%, enquanto o lucro líquido caiu 12%,
devido a uma alta de custos que assustou
muita gente. "O crescimento orgânico
pelo qual optaram gera uma defasagem
entre custo e receita", diz Tanya Azar-
chs, analista da Standard & Poor's em
Nova York. "Enquanto uma aquisição
permite contar com receita quase ime-
diata depois do desembolso, a abertura
de sucursais implica custos que demoram
a gerar receita." Segundo a analista, as
mil sucursais que o Citigroup abriu em
2006 no mundo somente começarão a
gerar receita importante este ano.

Nesse período de introspecção e de
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escasso crescimento, o Citi começou a
perder posições privilegiadas. Em mea-
dos do ano passado, o britânico HSBC,
por exemplo, o ultrapassou em volume
de ativos. E nos últimos meses o Bank
of America esteve a ponto de passar o
Citi em várias ocasiões em termos de
valor de mercado, por causa do desem-
penho fraco de suas ações. "O Citi foi
construído para crescer e o valor de sua
ação refletia isso", diz Craig Woker,
analista do centro de análise financeira
Morningstar Inc., de Chicago. "Mas nos
últimos anos não gerou crescimento, e
por isso sua ação decepcionou em re-
lação às de seus concorrentes."

Tudo isso foi uma oportunidade para
Medina Mora. As confusões permiti-
ram que contasse com um alto grau de
autonomia para administrar o Bana-
mex, em relação ao estilo com que o
Citigroup administrava seus bancos ao
redor do mundo. "Com as confusões
que começou a ter na Argentina e o
retrocesso registrado no Brasil, a ma-
quininha Banamex funcionava muito
bem no México", afirma um executivo
ligado ao grupo que pediu para não ser
identificado.

Quando assumiu como presidente
e diretor-geral do Citigroup América
Latina, em 2004, seu plano foi repetir
nos outros mercados da região o que
havia feito no México. "Assumimos
um grupo com mais experiência no
mercado latino-americano, e por isso
nos focamos mais em criar um banco
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local na região", diz.
Os resultados acabaram posicionando

bem o mexicano entre os altos execu-
tivos do grupo. Tanto que em agosto
de 2005 Mora foi integrado ao Grupo
de Responsáveis por Negócios do Ci-
tigroup, uma instância encarregada de
desenhar as estratégias globais de toda
a instituição, com o que passa a res-
ponder diretamente a Prince. Seu nome
foi até mesmo cogitado por meios de
comunicação especializados, como The
Wall Street Journal e Financial Times
como um dos prováveis sucessores do
presidente global. Mora se esquiva de

vez, o Citigroup não repetirá os erros
do passado. "Agora entendem o mer-
cado muito melhor que antes e têm
um compromisso maior para crescer
internacionalmente", diz Mark Batty,
analista da firma de serviços financeiros
PNC Advisors. "E tem hoje uma equipe
melhor de administradores na região."
Tanto confiam que têm claro o tipo de
banco que o Citi deveria comprar. "A
estratégia de expansão do banco está
focada principalmente em bancos de
varejo", diz Woker. da MorningStar.
Não é o único. "Um dos problemas do
Citibank é que nos países em que está

comentar o boato, afirmando que Chuck
permanecerá à frente do grupo ainda
por muitos anos. Mas o rendimento
conseguido pelo executivo latino tem
chamado a atenção. "É difícil afirmar
que a América Latina tem sido a me-
lhor região do mundo para o Citigroup,
porque compete nisso com a Ásia", diz
Woker, da Morningstar. "Mas tem sido
uma operação muito bem-sucedida."

Agora que a instituição está liberada
para fazer novas aquisições, os executivos
do Citi apostam que o melhor está por vir.
"Vamos manter o crescimento orgânico,
mas este pode ser complementado com
aquisições", diz Medina Mora. Isso já
pode ser verificado na América Central,
onde anunciou no fim do ano passado a
compra dos bancos Cuscatlán e Grupo
Financiero Uno (ver pág. 49). Antes,
em 2005 adquiriu parte da Credicard no
Brasil. "Estamos especialmente interessa-
dos em mercados que estão se inserindo
na globalização... Olhamos parapaíses
como Brasil, Colômbia, Chile, Peru,
além da América Central."

Os analistas confiam em que, desta

presente tem uma baixa participação de
mercado", diz Carina López, analista
de Citigroup na América Latina para a
Standard & Poor's. "Por isso, deve com-
prar participações ou bancos inteiros que
lhe dêem acesso a volume." Além disso,
têm que ser bancos que não pertençam
atualmente a um grupo internacional
com interesse de continuar crescendo,
como o HSBC, que está mais dinâmico
que nunca na região, ou os espanhóis
BBVA e Santander.

O problema é que não são muitos os
bancos disponíveis que cumprem com
esses requisitos. No Chile, por exemplo,
tornaram-se públicas as negociações
que a equipe liderada por Medina Mora
empreendeu com o grupo Luksic para
buscar uma aliança estratégica no Banco
de Chile, o segundo maior do país. Mas
as conversas se frustraram. Não foi a
primeira tantativa a fracassar. "Antes,
o Citibank tentou comprar o banco chi-
leno BCI, que tem 12% de participação
de mercado e é o terceiro do país", dz
André Bergoeing, analista da corretora
chilena Larraín Vial. "Mas os donos não

quiseram vender."
Mas o Brasil é onde há o maior

interesse. "A estrutura populacional
do Brasil e o aprofundamento do setor
bancário tornam o Brasil um mercado
irresistível para o Citigroup", diz Richard
Bove, analista do banco de investimento
Ziegel & Co., de Nova York. Tanto que
o Brasil tem sido uma das mais radicais
iniciativas de crescimento orgânico
para o grupo financeiro: no último
ano, praticamente duplicou sua rede de
agências, o que aumentou o número de
funcionários de 2,8 mil em 2005 para 4,5
mil em 2006. Mas a idéia de combinar

o crescimento orgânico com aquisições
não será tão fácil, pois o Citi não é o
único interessado nos bancos que res-
tam no Brasil como oportunidades de
compra. Especula-se, por exemplo, que
o Citi vem concorrendo com o HSBC
pela compra do mineiro BMG, que tem
US$ 1,2 bilhão em ativos.

Na Colômbia e no Peru, há mais
alternativas de bancos independentes e
com boas participações de mercado. Mas
nestes também estão interessados o HSBC
e a divisão financeira da GE. "Também
existe a possibilidade de que adquiram
os ativos de algum grupo internacional
que queira deixar a região", diz Azarchs,
da S&P. Embora não pareça um cenário
muito provável, não é uma alternativa
que possa ser descartada. Quando uma
empresa de US$ 1,8 trilhão de ativos e
com uma grande experiência em fechar
aquisições diz que quer crescer, todas as
alternativas são possíveis. Tudo depende
de quem está no comando. •

Com Arly Faundes,
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