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Empresário mexicano Ricardo Salinas entra no Brasil com lojas no Nordeste e diz que consumo 
popular é mal-atendido no país  
 
Dono do banco Azteca, Salinas pretende investir US$ 3 bilhões e abrir 2.000 lojas no país para 
financiar consumo da baixa renda  
 
Uma das maiores fortunas do México, o empresário-banqueiro Ricardo Salinas Pliego, de 52 anos, 
desembarcou na última quarta-feira do seu jatinho particular, avaliado em US$ 36 milhões, para 
uma festa especial em Pernambuco: inaugurar as duas primeiras lojas do grupo Salinas no Brasil. 
Dono de uma rede de varejo (Elektra), de um banco (Azteca), além de seguradora, empresa de 
telefonia e televisão, a especialidade dele é financiar o consumo da baixa renda.  
 
Com a promessa de investir pesado no Norte e no Nordeste e colocar no Brasil US$ 3 bilhões nos 
próximos três anos e 2.000 lojas em todo país, ele ganhou a simpatia do presidente Lula, que foi 
pessoalmente à inauguração das lojas.  
 
Discreto, com hábitos sofisticados (fuma charuto e levou do Brasil uma mala de couro com livros 
de história e arqueologia), Salinas se mostrou à vontade para falar de temas que normalmente 
incomodam os banqueiros no país. Em entrevista em Recife, foi direto nas respostas e sutil nas 
críticas.  
 
Disse que "seria um erro" o Banco Central elevar juros por causa de preocupações com a inflação 
e o governo adotar medidas para desacelerar a economia. Os juros no Brasil, segundo ele, são 
elevados e o câmbio desvalorizado porque o governo gasta muito. Criticou a regulamentação 
"excessiva" do mercado e alfinetou a concorrência ao afirmar que a massa de consumo popular 
"está mal-atendida" e que os bancos brasileiros são eficientes nas classes média e alta.  
 
Sem cobrar tarifa, prometeu operar com taxa de juros 20 pontos percentuais ao ano menor do 
que a concorrência. Afirmou que a burocracia torna os os produtos até 80% mais caros do que no 
México, que um crescimento de 5% ao ano para o Brasil está "muito bom" e questionou as 
estatísticas do PIB. A seguir os principais trechos.  
 
FOLHA - O governo ameaça restringir o crédito com medidas que poderão afetar as classes C, D e 
E por causa de preocupações com a inflação e o crescimento do consumo. Não é um momento 
ruim para o grupo Salinas, que trabalha com esse público, entrar no Brasil?  
 
RICARDO SALINAS - Não creio. Nosso mercado não está saturado de crédito. Ao contrário, o que 
vemos é que, no setor informal e de baixa renda, há muita necessidade que não está atendida 
porque os bancos tradicionais não estão prontos para esse segmento. Não viemos fazer o mesmo 
que os demais bancos, mas algo diferente num setor diferente. O importante é que não cobramos 
tarifa.  
 
FOLHA - E como se ganha dinheiro no banco Azteca?  
SALINAS - Primeiro captamos recursos facilitando a poupança popular. Abrimos uma conta de 
poupança com R$ 5, não cobramos nenhuma tarifa e pagamos boas taxas: entre 10% e 11% ao 
ano. Quando reinvestimos esse dinheiro em créditos, ganhamos dinheiro. Ganhamos na 
intermediação, não quando prestamos serviços.  
 
FOLHA - O grupo Salinas tenta entrar no Brasil há mais de três anos. O sr. declarou que o 
"sistema" não o queria aqui. O que emperrou?  
SALINAS - Tivemos muitos problemas burocráticos para entrar no Brasil. Acho que era necessário 
uma decisão política de que o Brasil queria um banco popular. Quando o presidente Lula 



entendeu, imediatamente agilizou tudo e o Banco Central finalmente compreendeu que era uma 
boa decisão.  
 
FOLHA - Quando foi essa conversa com presidente Lula?  
SALINAS - Fomos a Brasília em junho do ano passado. Mas, a primeira vez que nos falamos foi 
quando o presidente Lula foi a Davos, há cerca de três anos. Perdemos muito tempo.  
 
FOLHA - Houve resistência da concorrência?  
SALINAS - Lamentavelmente, sim. Por um lado é compreensível. Mas, por outro, não estamos no 
mesmo mercado. É um temor infundado. Não vamos fazer o que fazem Bradesco, Itaú e outros.  
 
FOLHA - Por que não? Eles também tentam entrar nesse mercado.  
SALINAS - Mas há um mercado enorme. O nosso mercado não é uma novidade. Existe há muitos 
anos. Se há milhões de pessoas que ainda não estão no sistema bancário é porque eles não os 
interessam. Talvez quando eles virem o que fazemos, tenham mais interesse ainda. Quando o 
governo autoriza o banco popular, abre os olhos dos concorrentes e isso é bom para a sociedade. 
Os bancos tradicionais operam com as classes média e alta. Conceito de banco popular é recente 
e a forma de operar é diferente.  
 
FOLHA - Quais são as diferenças?  
SALINAS - Mais parece um supermercado do que um banco. Se você abre uma conta de 
poupança, não mando para sua casa um extrato. Dou um tíquete, como se fosse o do 
supermercado. A responsabilidade do cliente é pagar semanalmente, e não por mês. O 
pagamento semanal permite uma melhor administração por parte das pessoas de baixa renda, 
sobretudo, o setor informal que não recebe uma vez por mês, mas dia a dia.  
 
FOLHA - Qual a taxa média de juros das operações do banco Azteca?  
SALINAS - Obviamente, para um crédito de R$ 100 há custo fixo para avaliação do cliente, que 
faz a taxa subir. Mas, no mercado onde estamos, de R$ 300 a R$ 500, somos competitivos, e 
estamos 20 pontos percentuais abaixo da concorrência.  
 
FOLHA - Não é verdade dizer que operar com baixa renda custa caro?  
SALINAS - Custa caro, sim. O mercado tem o bom e o mau pagador e precisamos saber distingui-
los. Por isso, se o cliente pagar pontualmente terá o benefício de menor taxa. Se atrasar, são 
outras condições. Nossa taxa é a menor e perdemos menos de 4% de todo crédito.  
 
FOLHA - O Azteca não é o primeiro grupo estrangeiro que vem com a promessa de baixar juros e 
aumentar a competição e isso ainda não se concretizou. Por que acreditar que será diferente?  
SALINAS - Em primeiro lugar, o maior tomador de crédito no Brasil é o governo. Se ele paga 
taxas altíssimas, não vai baixar os juros, é um ponto de referência. Se o governo quer baixar os 
juros tem de deixar de pedir e chancelar essas taxas. Número dois: os bancos estrangeiros que 
vieram para cá não são como a gente. Somos um banco latino. Esses outros bancos, ingleses ou 
espanhóis, estão orientados para setores tradicionais. O que fazemos no México parece muito com 
o Brasil.  
 
FOLHA - Mas seus concorrentes estrangeiros já sabem disso também.  
SALINAS - Mas não estão no meu mercado. E onde estavam antes? Ninguém tem o que nós 
temos: 8 milhões de clientes de depósitos e 8 milhões de clientes de crédito em apenas cinco 
anos nesse segmento.  
 
FOLHA - Os bancos no país bateram recorde de lucro. Banqueiros no Brasil são bem tratados pelo 
governo, melhor do que outros setores?  
SALINAS - Acho que no Brasil há muita burocracia. À medida que o governo simplificar as 
regulações ajudará a baixar custos. É muito custoso operar no Brasil. Nas nossas lojas, os 



produtos são 60%, 80% mais caros que no México porque há muita regulação que não deveria. É 
a mesma televisão, o mesmo computador, a mesma moto.  
 
FOLHA - E se o BC elevar juros, como tem ameaçado, para reduzir o ritmo do crescimento?  
SALINAS - Acho que seria um erro muito grande o BC subir os juros. Tem de baixá-los para que a 
economia cresça mais. O que há é um problema de oferta, e não de demanda. Quando sobe os 
juros, ele [BC] faz a demanda baixar. É um erro. É preciso criar mais oferta. Aqui e em todos os 
países.  
 
FOLHA - É um erro para o controle da inflação ou porque atrapalharia os negócios?  
SALINAS - O problema inflacionário é mundial e causado pela depreciação do dólar. As 
commodities subiram muito e isso beneficia o Brasil, mas também o prejudica. O problema 
inflacionário não é do Brasil. É do México, dos EUA, da Europa, da China. É um fenômeno mundial. 
Seria um erro as autoridades monetárias ignorarem os fatores mundiais. Terrível, um absurdo. É 
preciso distanciar-se mais da economia americana, e o Brasil pode isso mais do que o México.  
 
FOLHA - A taxa de câmbio no Brasil está hoje no patamar ideal para a economia?  
SALINAS - É cara. Se o governo toma [recurso] emprestado pagando juros altos, atrai grande 
quantidade de fluxo estrangeiro, o que valoriza o câmbio.  
 
FOLHA - Recentemente o sr. disse que o primeiro melhor negócio no Brasil era ter um banco, e o 
segundo, ter um banco mal-administrado. É fácil lucrar com juros altos?  
SALINAS - (risos) Sim. Tem sido um bom negócio. Se temos acesso para captar do público e 
simplesmente emprestar ao governo com uma margem gigante, não precisa ser nenhum gênio 
para fazer isso. É fácil. No México também acontece isso.  
 
FOLHA - Então foram as altas taxas que atraíram o seu grupo ao Brasil?  
SALINAS - Não. Foi o potencial do mercado e a grande classe popular que há aqui, que está mal-
atendida e tem muitas necessidades.  
 
FOLHA - Crescer 5% ao ano para o Brasil é bom ou pouco?  
SALINAS - É muito bom. Tenho grandes dúvidas sobre a validade da metodologia [de cálculo] 
dessa taxa de crescimento.  
 
FOLHA - Qual é a dúvida?  
SALINAS - Acho que não mede tudo o que deveria. Qual o tamanho da economia informal no 
Brasil? Isso não está nos cálculos. Há muitas formas de crescer: com exportação, com mercado 
interno, com inflação, sem inflação. Qualitativamente, o número de 5% ou 6% não reflete bem.  
 
FOLHA - Qual a melhor forma para garantir que o crescimento se prolongue?  
SALINAS - Com o mercado interno. O Brasil toda vida foi um mercado exportador. Agora, o 
mercado interno cresce de forma mais dramática e, à parte, tem as exportações. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2008, Folha Invest, p. B7. 


