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Presidente do grupo, Emilio Botín, afirma que Brasil não deve ser atingido pelas turbulências 
que afetam os mercados internacionais 
 
O Santander anunciará dia 31 de outubro um plano de reestruturação que dará início ao 
processo de fusão com o ABN Amro Real, fatia brasileira do banco holandês ABN Amro 
adquirida pela instituição espanhola junto com Royal Bank of Scotland e Fortis no ano passado. 
Segundo Emílio Botín, presidente mundial do grupo, o Santander vê o mercado brasileiro como 
um dos mais promissores do globo, e que não deve ser afetado pela crise internacional. Após a 
incorporação do Real, a instituição poderá se tornar a quarta maior do País em ativos.  
 
O processo de fusão terá início em outubro e durará outros três anos, explicou José Paiva, 
presidente interino do Santander no Brasil, cuja presidência deve passar nos próximos meses a 
Fábio Barbosa, principal executivo do Real e presidente da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). Barbosa assumirá a liderança da instituição no País assim que as autoridades 
holandesas aprovarem a separação do Real do ABN Amro, o que deve ocorrer entre agosto e 
setembro, disse Botín. "Fábio Barbosa é o melhor executivo do Brasil, por isso, vai comandar o 
melhor banco", brincou Botín, lembrando ainda que Gabriel Jaramillo, executivo que 
comandava a instituição no Brasil até agora, passará a atuar na sede do Santander na 
Espanha.  
 
A nomeação de Barbosa como novo presidente do Santander surpreendeu o mercado na 
ocasião de seu anúncio, no final de fevereiro. O banco é conhecido por empossar executivos de 
seu próprio quadro nas operações do restante do mundo. Para Barbosa, no entanto, abriu-se 
uma exceção.  
 
As declarações de Botín foram feitas na última sexta-feira, durante evento realizado em São 
Paulo, no qual o Santander nomeou o ex-jogador de futebol Pelé como "embaixador" do banco 
na Copa Libertadores, campeonato de futebol no qual a instituição é patrocinadora. O 
executivo mencionou também a intenção de tornar o Santander o maior banco do mundo.  
 
"Há 20 anos, estávamos abaixo da centésima posição em termos de valor de mercado, faz 
alguns dias passamos para a sétima posição. Para ser o melhor do mundo, é importante ter 
marca, estratégia clara e bastante empenho", comentou o espanhol. O Santander também é o 
maior banco da Europa em bolsa e o quinto maior do mundo em lucro, com 913 bilhões de 
euros em ativos.  
 
Em relação a boatos de que o Fortis poderia vender uma participação e que o Santander seria 
um dos interessados, Botín afirmou que na ocasião da compra do ABN já houve alguns ajustes. 
Exemplo disso foi a aquisição da área de Asset Management do Fortis pelo Santander, por 300 
milhões de euros. "Por enquanto não vamos fazer novas aquisições. Vamos cuidar da 
incorporação dos ativos do ABN e nos manteremos como estamos. Continuaremos crescendo 
organicamente", contou Botín, negando assim que a instituição irá adquirir uma nova fatia do 
banco belgo-holandês Fortis. 
 
Botín não quis adiantar informações sobre a fusão no Brasil com o Real, indicando apenas que 
"está tudo planejado" e que os projetos serão anunciados somente em outubro. "Por 
enquanto, as duas marcas continuam separadas, todos os produtos socioambientais do Real 
são mantidos", informou o executivo.  
 
Segundo balanços dos bancos referentes a dezembro do 2007, após a fusão com o Real, o 
Santander ficaria com R$ 275,5 bilhões em ativos totais, em quarto lugar no ranking de 
maiores bancos do País. No entanto, estaria muito próximo do Itaú, que no ano passado 
fechou com R$ 294,8 bilhões em ativos, atual terceiro maior banco do País, perdendo para o 
Bradesco (R$ 341,2 bilhões) e Banco do Brasil (R$ 357,8 bilhões), que está em primeiro.  
 



"Nosso banco tem um grande compromisso com o Brasil e com a América Latina. Estamos na 
região há 60 anos, passamos por bons e maus momentos, mas continuamos apostando", 
ressaltou Botín.  
 
Na semana passada, o banco central da Holanda aprovou o processo de desmembramento do 
ABN Amro entre Santander, Royal Bank of Scotland e Fortis, que formavam o consórcio que 
adquiriu a instituição financeira por 72 bilhões de euros em outubro do ano passado. Agora, a 
próxima etapa é justamente a separação entre ABN Amro e Real e, posteriormente, a 
autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central, 
explica José Paiva, presidente interino.  
 
Crise externa 
 
O Santander acredita que o Brasil passará ileso pelas turbulências que afetam o mercado 
internacional desde agosto de 2007.  
 
Para Emilio Botín, a crise de liquidez deve durar até um ano. "O Brasil é o último país que 
poderia ser afetado. Vir aqui é uma injeção de otimismo, dado o dinamismo empresarial das 
companhias brasileiras e a força de seus bancos", disse.  
 
Segundo ele, a injeção de US$ 200 bilhões realizada pelo Federal Reserve (o banco central dos 
Estados Unidos) nos bancos norte-americanos nesta semana não foi suficiente para conter o 
estresse dos mercados e resolver a crise. "Não gosto da situação atual, onde se configura uma 
recessão dos Estados Unidos que pode ter efeito sobre a economia real. Mas os bancos 
centrais estão trabalhando juntos, o que é algo positivo", avaliou Botín. Na opinião do 
executivo, a crise deve se estender pelo menos até o final do primeiro semestre. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2008. Finanças, p. A13. 
 


