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O movimento de consolidação do setor financeiro nos Estados Unidos em decorrência da crise 
do subprime se intensificou ontem com o anúncio de que o Citigroup (Citi) fez acordo para 
adquirir as operações bancárias do Wachovia, quinto maior em ativos do país. Além de 
aproveitar o bom momento para ir à compras, diante da desvalorização de mercado e do 
acúmulo de prejuízos das companhias mais expostas à crise, o negócio mostra reação do 
Citigroup, que retorna a liderança do setor com US$ 2,92 trilhões em ativos totais perdida ao 
longos dos últimos meses, ante o apetite voraz dos concorrentes.  
 
Conforme levantamento da Economatica baseado em dados publicados até o final de junho 
deste ano, o Citigroup terminou o primeiro semestre de 2008 com ativos de US$ 2,1 trilhões, a 
primeira posição no ranking dos maiores bancos dos Estados Unidos e o único a ultrapassar a 
barreira dos US$ 2 trilhões. Na última sexta-feira, esse total, no entanto, lhe rendia apenas a 
terceira colocação, já que o Bank of America, com US$ 2,68 trilhões em ativos, havia 
conquistado a liderança após a compra do Merrill Lynch (ML) há cerca de duas semanas. O JP 
Morgan Chase havia subido da terceira para a segunda colocação, com US$ 2,48 trilhões em 
ativos engordados depois das aquisições do Bear Stearns (BS) em março último e do 
Washington Mutual (WM), na semana passada.  
 
Com o movimento do consolidação, o mapa financeiro dos Estados Unidos tem agora uma 
configuração singular: são três os gigantes do sistema com ativos superiores a US$ 2 trilhões. 
Luís Miguel Santacreu, analista de instituições financeiras da Austin Rating, observa que todos 
são bancos múltiplos. E todos têm ativos com valores bem superiores ao do Goldman Sachs, 
que está na quarta colocação com US$ 1,08 trilhão. Para se aproximar dos líderes e até se 
salvar do colapso que expôs seu segmento de atuação, o Goldman, hoje focado em banco de 
investimento, terá de diversificar. "O Citi já tinha uma divisão representativa em banco de 
investimento e se fortalece no varejo com essa compra. Já o Bank of America ficou mais 
vitalizado em investimento com a aquisição do Merrill e as compras do JP Morgan foram 
complementares no segmento de varejo imobiliário."  
 
Conforme Santacreu, a aquisição do Wachovia pelo Citigroup mostra que ele está menos 
vulnerável à crise. O mercado se questionava porque o banco, assim como fez os concorrentes 
principais, ainda não havia feito um movimento em direção à consolidação e temia que essa 
aparente quietude fosse indicativo de apresentação de perdas contábeis e prejuízos ainda mais 
significativos nos próximos balanços. Desde o início da crise até 10 de setembro, o Citi 
contabilizou US$ 55,1 bilhões em prejuízos, para um capitalização de US$ 49 bilhões, e o seu 
valor de mercado recuou quase 63% em relação à cotação máxima alcançada nos últimos dois 
anos, a US$ 101,72 bilhões em meados de setembro.  
 
O negócio permite ao Citi avançar no varejo norte-americano em regiões onde sua presença 
era mais restrita, diz Santacreu. No Brasil, o Wachovia, que teve prejuízos com o Banco 
Santos, tinha atuação tímida, com ativos de US$ 1,4 bilhão, até julho deste ano, quando 
anunciou a transferência das atividades para Montevidéu, no Uruguai.  
 
Em operação realizada com a ajuda do Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), órgão 
governamental norte-americano, o Citi informou que a aquisição cria um banco líder de varejo 
nos Estados Unidos, com 9,8% do mercado em depósitos e depósitos globais totais de US$1,3 
trilhão. A instituição espera obter mais de US$3 bilhões de sinergias no terceiro ano e pagará 
cerca de US$ 2,16 bilhões em ações pelo Wachovia, além de assumir dívida de cerca de US$ 
53 bilhões.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 set. 2008, Finanças & Mercados, p. B7. 


