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O espanhol Santander desfez o mistério e confirmou, ontem, que Fábio Barbosa vai presidir os 
negócios no grupo no Brasil. Barbosa deve assumir no segundo semestre. A decisão 
surpreendeu o mercado financeiro, mas foi bem recebida. Como disse o presidente da Austin 
Rating, Erivelto Rodrigues, dificilmente o presidente de qualquer empresa comprada assume o 
comando do grupo comprador. Mas, o executivo ganhou a nova atribuição pelos seus méritos 
políticos e profissionais.   
 
Barbosa preside atualmente o ABN AMRO Real, as operações brasileiras do grupo holandês 
ABN AMRO, adquirido em outubro por 70 bilhões de euros por um consórcio de bancos 
europeus formado pelo britânico Royal Bank of Scotland, o belga-holandês Fortis, além do 
Santander. O interesse do Santander na aquisição sempre foi claramente o banco no Brasil. 
Sua parte incluía um banco na Itália que acabou sendo vendido. Os outros negócios do grupo 
holandês foram divididos entre os demais bancos.   
 
Barbosa vai ocupar o lugar que naturalmente seria de Gabriel Jaramillo, colombiano que 
preside o Santander no Brasil desde 1999. De acordo com nota divulgada pelo Santander, 
Jaramillo "prestará a partir de agora serviços de apoio e assessoria à presidência do grupo 
Santander". Jaramillo deixa imediatamente suas funções e será substituído interinamente por 
José Paiva, atual vice-presidente de marketing e negócios.   
 
Barbosa deve assumir, segundo a nota do Santander, assim que sejam obtidas as autorizações 
necessárias e o Banco Real se separe legalmente do grupo ABN AMRO. Fontes do Santander 
esperam que a divisão do grupo holandês entre os membros do consórcio seja juridicamente 
viável no terceiro trimestre. É certo que será no segundo semestre.   
 
Diz a nota que o Real e o Santander Brasil seguirão como duas entidades jurídicas separadas, 
com estruturas diretivas próprias, até que o Real complete a separação do ABN AMRO. Uma 
vez incorporado ao grupo Santander, o Real será parte da Divisão América.   
 
A idéia inicial era que os dois bancos funcionarão em separado por um total de três anos, com 
manutenção da marca Real até a fusão final. Essa é a política que o banco espanhol adotou em 
relação ao Banespa. O processo de fusão não deve ser acelerado em função da nomeação de 
Barbosa.   
 
O Santander também anunciou, ontem, a criação de um Comitê Corporativo de Seguimento, 
para acompanhar a fusão e as operações no país. Conhecido como especialista em América 
Latina e sistema financeiro, Marcial Portela, diretor geral, será o responsável pela integração 
do Real ao grupo Santander. Ele vai se reportar diretamente a pessoas do mais alto nível do 
banco, que também participarão do comitê, que é encabeçado pelo presidente do grupo 
espanhol, Emilio Botín, e contará também com o segundo vice-presidente e CEO, Alfredo 
Sáenz; e com Francisco Luzón, conselheiro e diretor geral, responsável pela Divisão América, e 
um dos principais artífices da expansão do grupo espanhol na região. Não passou 
desapercebido que Jaramillo não participará do comitê.   
 
Pesou na decisão de entregar as operações do Brasil a Fábio Barbosa a experiência do 
executivo e seu bom trânsito político. Como lembrou Rodrigues, Barbosa preside a Federação 
Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e tem bom trânsito no governo. "Foi uma 
excelente solução", disse o presidente da Austin Ratings.   
 
 
Já Jaramillo é conhecido pelo temperamento pouco diplomático. No início do ano, ele 
surpreendeu o mercado ao divulgar uma nota criticando asperamente o governo pelas medidas 
de aumento do IOF e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos como 
compensação para o fim da CPMF. Jaramillo chegou a dizer que medidas como essa geram 
"temor ao investidor estrangeiro"; e eram também uma "alteração de regra típica de países 
que ainda não atingiram o tão desejado investmen grade". A nota ainda lembrava que era a 



"segunda medida contra o setor bancário nos últimos 30 dias", depois do pacote de tarifas. Por 
mais que Jaramillo tenha em parte razão, esse não é o estilo dos banqueiros no Brasil.   
 
Do ponto de vista de estratégia de gestão, Barbosa também apresenta melhores resultados. 
"O ABN passou o Unibanco", lembrou Rodrigues. Em 2000, o ABN AMRO Real era praticamente 
igual ao Santander em tamanho. O Santander acelerou no início da década. Mas, nos últimos 
dois anos, após a fusão com o Sudameris, o Real ganhou a dianteira.   
 
Barbosa está no ABN AMRO desde setembro de 1995. Foi presidente do banco no Brasil em 
agosto de 1996 e assumiu o Real em novembro de 1998, quando da aquisição. Desde janeiro 
de 2006 é também principal executivo do ABN AMRO Bank na América Latina.   
 
Além de presidir a Febraban, é membro do conselho de administração da Petrobras, do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico Social da Presidência da República e membro do 
Conselho da Care do Brasil e da CNU-Brasil.   
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