
Os controladores do Itaú Unibanco revelam
que vão seguir a receita da AmBev para se

internacionalizar: ser forte no Brasil, conquistar
a América Latina e depois disputar posições no

resto do mundo

lham diretamente com Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, e com
Roberto Setúbal, presidente do Itaú, foram convocados para jantar na casa de seus
respectivos chefes. Pela primeira vez recebiam um convite desse tipo e nenhum de-
les conhecia o motivo. Era domingo, dia 2 de novembro, por volta das 9 horas da noi-
te, e os dois jantares aconteciam ao mesmo tempo, mas em lados opostos da pra-
ça Pereira Coutinho, no bairro de Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo.

Vizinhos, Moreira Salles e Setúbal promoveram
os encontros para anunciar a fusão entre os bancos
criados por suas famílias, No apartamento de Mo-
reira Salles, os convidados tomavam o cafezinho
quando a campainha soou. Era Roberto Setúbal. Ele
atravessara a praça para conversar com a turma do
Unibanco. "Foi uma enorrme surpresa", diz Setúbal,
rindo e enfatizando os erres, num sotaque tipicamen-
te paulistano. O contrato de fusão entre os dois bancos

havia sido assinado em dez vias, na manhã daquele
mesmo domingo, na presença de cerca de 40 pessoas
que estavam na casa do conselheiro do Unibanco Is-
rael Vainboim, no bairro do Morumbi, Quem presen-
ciou a cena diz que Setúbal e Moreira Salles trocaram
beijos, lembraram seus pais (Olavo Setúbal, falecido
em agosto deste ano, e Walther Moreira Salles, morto
em 2001) e choraram. Foi ali, na casa de Vainboim,
que os dois banqueiros se encontraram em torno de

134 É P O C A N e C Ó C Í O S d e z e m b r o 2 0 0 8





20 vezes, desde agosto do ano passado,
para conversar sobre a possibilidade de
integrar suas operações. A idéia - bre-
vemente discutida há dez anos, quando
o banco holandês ABN anunciou a com-
pra do Real - foi retomada assim que
saiu o anúncio da compra do ABN Real
pelo espanhol Santander. Com a aqui-
sição, pela primeira vez um banco es-
trangeiro seria capaz de inverter a mão
da história da consolidação dos bancos
brasileiros e ultrapassar a participação
de mercado de instituições nacionais
de peso, Um movimento que unisse
o Itaú, segundo maior banco privado
do país, ao Unibanco, quarto da lista,
mudaria o jogo. E foi o que aconteceu.

O acordo que criou o maior banco
privado do Hemisfério Sul remete ao
histórico negócio fechado pelos con-
troladores da AmBev, que resultou na
InBev, a maior cervejaria do mundo.
Jorge Paulo Lemann, Mareei Telles e
Carlos Alberto Sicupira compartilham
com as famílias belgas o controle da
holding que detém 52,3% do direito de
voto na InBev, apesar de sua partici-
pação no capital total da cervejaria ser
de 25%. No caso dos bancos brasilei-
ros, o controle será compartilhado em
igual medida pelos atuais controlado-
res do Itaú e do Unibanco (veja quadro}.

PARA ROBERTO SETÚBAL, UMA
das grandes forças do banco que nasce é
poder somar características que os dois
já tinham com outras que desejavam
incorporar. "No Itaú, as coisas são me-
lhor executadas. No Unibanco, a gente
tem uma tática de guerrilha, necessária
para encontrar brechas num merca-
do onde tinha gente muito maior", diz
Moreira Salles. O processo de transfor-
mação será dos mais complexos. "Criar
uma nova cultura a partir de um nú-
cleo central comum é duro, porque tira
todos da zona de conforto", diz Betania
Tanure, professora da Fundação Dom
Cabral e da PUC-MG. Especialista em
cultura corporativa, Betania estudou

em detalhes a consolidação dos ban-
cos brasileiros. Ela díz: "Os mesmos
valores podem se expressar de manei-
ra muito distinta em duas empresas
diferentes. E são essas diferenças de
expressão que dificultam as tarefas
de integração e a retenção de talentos".
Tanto Itaú quanto Unibanco dizem
que pretendem manter seus principais
executivos. Mas a capacidade de segu-
rar os melhores depende, em grande
medida, de como a autonomia dessas
pessoas será afetada após a reconfi-
guração da hierarquia. "Os espaços de
poder têm de ser delicadamente cui-
dados", diz Moisés Sznifer, professor
da Fundação Getulio Vargas. "Nesse
caso, a perspectiva de internacionali-
zação coloca o banco numa nova esfera
de competição, que lhe permite pre-
servar um maior número de talentos."

Experiência na integração de outros
bancos não falta ao Itaú. Já o Unibanco
também levou antigos concorrentes
para dentro de casa, mas enfrentou
dificuldades, por exemplo, para absor-
ver o Banco Nacional, incorporado em
1995.O Itaú soube aproveitar melhor
as oportunidades trazidas pela privati-
zação dos bancos estatais, na década de
90. "Sua capacidade de enxergar essas
oportunidades não foi fruto de sorte,
mas, sim, de um posicionamento muito
claro, de ganhar mercado integrando
bancos com participações relevantes
em segmentos rentáveis", afirma Mar-
tin Escobari, sócio da consultoria em
finanças e estratégia Orange Advisory.
Escobari é autor, em parceria com Do-
nald Sull, professor da Harvard Busi-
ness School, de Sucesso Made in Brazil
(Editora Carnpus). Nele, o Itaú é apre-
sentado como exemplo de empresa que
adota a estratégia conhecida por "pesca
submarina", que consiste em esperar
ativamente, preparado para capturar
o peixe certo, a oportunidade de ouro.

Entre 1995 e 2002, o Itaú comprou
oito bancos grandes, mostrando-se
bem mais agressivo que seus concor-
rentes (veja quadro). A forma de integra-
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cão variou, mas em todas o Itaú só soube
identificar - e reter - executivos impor-
tantes das instituições que comprou.
Escobari diz que o Itaú desenvolveu
um sistema muito eficiente de sondar
o mercado e assegurar acesso a um
fluxo adequado de informações, agu-
çando a sua capacidade de identificar as
oportunidades certas. Foram criados
comitês interdisciplinares envolvendo
diversas áreas, que se reúnem sema-
nalmente. "Isso foi fundamental para
evitar uma visão de túnel, limitada,
comum em ambientes marcados pela
lógica cartesiana", afirma Escobari.

Além disso, o Itaú adotou uma
disciplina estratégica muito forte, bus-
cando obsessivamente elevar os níveis
de eficiência operacional. Com isso,
ganhou fôlego financeiro para arre-
matar os melhores negócios, mesmo
em momentos turbulentos. "Foi essa
eficiência operacional que permitiu a
empresas como Itaú e AniBev crescer
em momentos de caos", diz Escobari.
A crise financeira global, que se acen-
tuou em setembro, ajudou a acelerar
a conclusão da conversa que Setúbal
c Moreira Salles mantiveram por 15
meses. E a AmBev, a quem o banco
que resulta da fusão é comparado de
forma recorrente, é reconhecida por
eles como um exemplo a ser seguido,

"O que a AmBev fez é estupendo,
embora não dê para replicar a trajetó-
ria de uma cervejaria num banco", diz
Moreira Salles. "Mas o caminho é pa-
recido: ficar muito forte no Brasil, cres-
cer na América Latina e depois ir para
o mundo", diz Roberto Setúbal. Assim
corno no caso da criação da AmBev, for-
mada da união de Brahma e Anlarctica,
em 1999, a fusão entre Itaú e Unibanco
foi um golpe duro para os concorrentes,
especialmente para o Bradesco, desde
os anos 60 o maior banco privado do
país. "No dia do anúncio, o clima era
de velório na Cidade de Deus", diz um
executivo do setor financeiro referin-
do-se à sede do Bradesco. A cúpula do
Santandcr no Brasil, por sua vez, foi

tomada pelo constrangimento. Três
dias antes do anúncio da fusão, Emílio
Botín, presidente do grupo, anunciara
que em dois anos o Santander seria o
maior banco do Brasil. "O Itaú só preci-
sou de um. final de semana para fazer o
que os espanhóis levariam dois anos",
comentava-se no mercado financei-
ro horas após a divulgação da fusão.
Para dar o troco à altura, Bradesco e
Santander teriam de fazer uma grande
compra. Mas não há muitas opções. As
operações do Citi, por exemplo, não es-
tão à venda, mas talvez os americanos
cedessem a uma oferta no momento em
que a matriz precisa fazer caixa para
aliviar perdas com a crise. No entanto,

comprar o Citi não seria suficiente para
ultrapassar o novo gigante brasileiro
das finanças. A alternativa seria ten-
tar levar também o Banco Votorantim,
mas a família Ermírio de Moraes, que
controla o BV, parecia mais inclinada
a fazer negócio com o Banco do Brasil,
até o fechamento desta edição. "A única
maneira de Bradesco e Santander ultra-
passarem Itaú e Unibanco seria fechar
um acordo entre eles mesmos", diz um.
consultor especializado nesse mercado.

Mas, e para os clientes, a fusão entre
Itaú e Unibanco é unia boa notícia? En-
quanto os dois bancos não fizerem a In-
tegração de seus serviços, não dá para
avaliar. Mas uma pesquisa realizada
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pela consultoria CVA Solutions forne-
ce pistas de como está hoje a percep-
ção dos clientes dos maiores bancos do
país. Foram ouvidos no levantamento
4.241 correntistas de dez bancos de
varejo na região metropolitana de São
Paulo e 535 clientes premium de qua-
tro instituições. Ele revela que o Itaú
é percebido por seus clientes de uma
forma melhor do que o Uníbanco. O
Itaú baixou suas tarifas, soube comu-
nicar e a resposta dos clientes foi uma
boa nota para a relação cus to-benefício
de seus serviços. "A imagem da marca

Itaú é melhor, assim como os canais
de atendimento e o custo dos serviços.
Em produtos, os dois bancos tiveram
notas muito parecidas", afirma Sandro
Cimatti, sócio da CVA Solutions. O me-
lhor banco, na opinião dos clientes, é o
Real. Comprado pelo ABN e agora pelo
Santander, o Real obteve excelentes
notas em quase todos os quesitos ana-
lisados. O último do ranking na pes-
quisa é a Nossa Caixa. O estudo apon-
tou também que 29% dos correntístas
ouvidos trocariam de banco se essa
migração não fosse tão complicada.

Setúbal e Moreira Salles sabem
que o banco criado por eles estabelece
um novo patamar de concorrência no
setor - não apenas para os outros, mas
principalmente para eles mesmos. A
nova instituição nasce com 36% do
mercado de cartões de crédito, 24% do
de previdência privada, 20% do total
de ativos, 19% dos empréstimos e 18%
dos correntístas. "Em pouco tempo,
o novo banco não terá espaço para
crescer no país", diz Celso Boin, chefe
de análise da Link Investimentos. A
globalização procura ampliar o hori-
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zonte de crescimento. E existem ainda
mais dois fatores que fazem da inter-
nacionalização o caminho natural.

Um deles é a oportunidade de
negócios criada pela crise. Neste mo-
mento, mesmo as grandes instituições
financeiras, como Citigroup, Goldman
Sachs e Morgan Stanley, estão fragi-
lizadas. É a hora certa para ir às com-
pras. "Os ativos estão baratos e devem
ficar assim por um bom tempo", diz
Rodolfo Spielrnann, sócio e consultor
de finanças da Bain & Company. O ou-
tro fator que deve ser considerado é a

consolidação que o sistema financeiro
sofre em escala global e que tende a se
acelerar nos próximos meses - talvez
anos. Ser grande daqui para a frente
será pré-requisito para sobreviver.
"O cenário global sinaliza que haverá
mais regulamentação - na prática, as
autoridades vão exigir dos bancos mais
volume, mais capital e mais solidez",
diz; Eduardo Oliveira, diretor-execu-
tivo do UBS Pactuai no Brasil. "Esse
cenário é um convite à formação de um
sistema financeiro com um número
menor de bancos cada vez maiores."

A ESTRATÉGIA-DEINTERNACIO-
nalizaçao definida por Setúbal e Mo-
reira Salles passa longe de tudo que
já foi feito por um banco brasileiro no
exterior. Escritórios de representação
ou pequenas aquisições, como as feitas
pelo próprio Itaú na Argentina, estão
descartadas. "Vamos entrar para fa-
zer a diferença, não para ser pequeno",
diz Setúbal. O primeiro passo rumo ao
mundo, no entanto, vai ser dado dentro
do Brasil. "A primeira etapa da interna-
cionalização é fazer a integração", afir-
ma. "As grandes transações se dão hoje
por meio de troca de ações. Se vamos
comprar ou nos associar, precisamos
fazer de nossa ação unia moeda forte."

A etapa seguinte será prospectar
mercados emergentes. "Em um primei-
ro momento, imaginamos entrar em
mercados emergentes, porque sabemos
como trabalhar na instabilidade", diz
Setúbal. "É uma de nossas vantagens
competitivas e vamos aproveitá-la." Os
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países já anunciados-México, Colôm-
bia, Peru c Chile - foram escolhidos por
suas vantagens políticas, econômicas e
culturais. "São países com crescimento
sustentável, situação política estável e
em todos eles há bancos interessantes
com os quais podemos nos associar ou
comprar", diz Setúbal. "Além do mais,
é mais fácil começar pela América Lati-
na do que pela Tailândia. Nem sei como
as coisas funcionam na Tailândia." A
preferência será dada aos bancos lo-
cais. "Os estrangeiros, como Santan-
der e BBVA, que já estão na América
Latina, não contam", afirma Setúbal.

Quem conhece a região concorda
que Setúbal e Moreira Salles esco-
lheram o lugar certo para começar,
"Apesar de menores, as instituições
latino-americanas podem ser muito
rentáveis", diz Oliveira, do UBS Pactu-
ai. "E os países tem potencial de cresci-
mento," Além dos tradicionais serviços
de varejo, como conta corrente, pou-
pança c crédito, há também, segundo
Oliveira, nichos onde é possível crescer
em um primeiro momento. No Chile,
por exemplo, o mercado é sofisticado,
e há espaço para serviços voltados à
alta renda, o chamado private bank.

No entanto, os analistas avisam
que comprar os bancos latinos que res-
tam não será tão fácil assim. Apesar
de menores, quando comparados aos
brasileiros eles são tradicionais e têm
fortes vínculos locais. Muitos resis-
tiram até agora ao assédio de bancos
estrangeiros. Basta olhar de perto o
perfil de algumas instituições para en-
tender que há peculiaridades a superar.

Na Colômbia, o maior banco é o Ban-
colombia. Seus ativos somam US$ 18 bi-
lhões, o equivalente a 3% do novo banco
brasileiro. Mas a instituição tem boas

ramificações. Além das 700 agências
locais, conta com rede de atendimento
no Panamá, em El Salvador e nos Esta-
dos Unidos. Uma de suas particulari-
dades foi o ingresso em microfinanças,
tornando-se referência na concessão de
empréstimos para a baixa renda - um
segmento praticamente desconhecido
pela maioria dos bancos brasileiros.

Já no Peru destaca-se o Banco do
Crédito (BCP), a maior, mais importante
e mais antiga instituição financeira do
país. Fundado em 1889, também cruzou
as fronteiras e controla o Banco Popular
cia Bolívia. Ser um de seus 11 mi l funcio-
nários é símbolo de status e o fato de ter
capital peruano, um orgulho nacional.

No Chile, onde o Itaú já está presen-
te, há o Banco de Chile, que, em 2007,
incorporou as operações locais do Citi
e tornou-se o segundo banco do país,
atrás do Santander Chile. O controle da
instituição pertence à família Luksic,
a mais rica do país, segundo a revista
americana Forbes. E não é qualquer
cheque ou proposta que pode seduzi-la.

DISPUTA GLOBAL
NO MÉXICO, AS OPORTUNIDADES
são mais restritas. O mercado foi alvo
de grandes bancos estrangeiros. O
maior do país, o Banarnex, foi com-
prado em 2001 pelo Citi. Também
têm operações locais o BBVA e o San-
tander. Entre as boas instituições
que restam está o Banorte, com ativos
de apenas US$ 31 bilhões, O banco é
um pouco menor que a Nossa Caixa.

"Um dos desafios do Itaú Uni-
banco para crescer internacio-
nalmente não será apenas encon-
trar banqueiros interessados .em'
vender ou se associar", diz Spieilmann,
da Bain & Company. "Mas que tam-

bém façam isso pelo melhor preço."
Para alguns analistas, os benefí-

cios da fusão extrapolam a esfera indi-
vidual das instituições. A imagem, do
Brasil também ganha com a operação
- principalmente quando.se conside-
ram os negócios mais recentes no setor.
No mercado americano;'por exemplo, a
consolidação deu-se por razões dramá-
ticas. Para não quebrar, o Merrill Lyn-
ch, tradicional banco de investimentos,
aceitou ser vendido ao Bank of Ameri-
ca. O centenário Lehman Brothers foi à
falência e teve os ativos repartidos por
instituições ao redor do mundo. Nes-
ses casos, compártilharam-se perdas
para evitar prejuízos maiores. Dife-
rentemente da tendência nos países de-
senvolvidos, Setúbal e Moreira Salles
uniram-se para somar forças e ganhos.
"A fusão entre Itaú e Unibanco coloca
os bancos brasileiros em uma posição
diferenciada não apenas em relação a
países emergentes, como China, Rús-
sia e índia, mas também em relação aos
países desenvolvidos", diz Celso Boin,
da Link Investimentos. "Aos olhos dos
investidores, que perderam a confian-
ça no sistema financeiro em geral, o
Brasil está melhor posicionado agora."

Há quem veja no movimento de
Setúbal e Moreira Salles uma tendên-
cia mais importante ainda: a ascensão,
mesmo que tardia, dos bancos de países
emergentes como competidores globais.
Até agora, a briga era travada por instí
tuições americanas e européias. A pro-
va de que o cenário está em transição
vem do Banco Industrial c Comercial
da China (ICBC),o maior e o mais lucra-
tivo do mundo. OICBC já opera em es-
cala global. Tem mais de 120 agências
fora da China e parceria com 1.349 ban-
cos em 122 países. Mas, em março de
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2008, fez um movimento mais agressi-
vo: comprou o Standard Bank, da Áfri:

ca do Sul, instituição comforte presença
no mercado de matérias-primas e atua-
ção na bolsa de Londres, Foi a primeira
compra de um banco chinês além de
suas fronteiras. "Está cada vez mais cla-
ro que o campo de batalha do mercado
bancário está nos países emergentes",
diz Spielmann. "E que a disputa não
será mais travada apenas entre ban-
cos de países desenvolvidos. Os emer-
gentes vão entrar no jogo para valer."

Mas é preciso lembrar, no entan-
to, que a fusão e a criação de um banco
global com sede no Brasil é a etapa mais
recente - e por que não dizer mais gla-
mourosa - de um longo processo de
ajuste do setor bancário brasileiro. Seu
ponto de partida foi o Programa de Es-
tímulo à Reestruturação e ao Fortaleci-
mento do Sistema Financeiro Nacional,
o Proer, criado em 1995, no primeiro
mandato do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. Foi arquitetado para
evitar que instituições bancárias acos-
tumadas a maquiar perdas com ganhos
provenientes da inflação morressem na
estabilidade econômica do Plano Real.
Ao longo de cinco anos, injetou cerca de
R$ 30 bilhões para sanear instituições
públicas e privadas. Polêmico, o Proer
foi considerado uni prêmio à corrupção
e à má gestão. Mas, de fato, impediu a
então inevitável quebra do sistema fi-
nanceiro nacional, preparou os bancos
estaduais para a privatização e os ban-
cos privados para fusões c aquisições.

A cultura inflacionãria, no entanto,
teve um aspecto positivo: fez dos bancos
brasileiros instituições flexíveis e ágeis,
garantindo-lhes a dianteira do merca-
do local quando os estrangeiros come-
çaram a operar no país. Até a fusão do
ABN Real com o Santander, não havia

um banco internacional com poder de
fogo para fazer frente aos brasileiros.
Na opinião de Setúbal e Moreira-Sal-
les, há também um fator cultural que
explica a hegemonia dos brasileiros no.'
mercado interno e o surgimento de urn
grande banco global com sede no pais!""
"Os bancos latino-americanos foram
criados, em sua maioria, corno partes
de conglomerados industriais", diz Mo-
reira Salles. "Eram apêndices e, quan-
do os estrangei ros começaram a chegar,
e apresentar cheques, foi fácil vender."

BANCOS FORTES
NO BRASIL, FOI DIFERENTE. "OS
bancos eram o negócio principal e,
com eles, formaram-se gerações de
banqueiros que entendem e respei-
tam o seu papel e que gostam do que
fazem", afirma Moreira Salles. "Havia
a missão de fazerbancos sólidos, de
construir uma grande empresa no se-
tor financeiro", diz Sçtubal. "Era uma
visão que meu pai, o Walther Moreira
,Salles c o Amador Aguiar (fundador
do Bradesco) partilhavam. Isso gerou
competição - e é a competição que forta-
lece o mercado e as empresas." O legado
parece ser levado adiante pela tercei-
ra geração de banqueiros brasileiros,
representada por Setúbal e Moreira
Salles. O senso de responsabilidade
transparece junto com a alegria, que
eles atribuem à fusão dos bancos ergui-
dos por suas famílias. "Fiz o negócio
que sempre quis fazer, estou felicíssi-
mo", diz Moreira Salles. "Esse negócio
valeu por uma vida", afirma Setúbal.

Os dois conduziram o processo so-
zinhos e, por.isso, conseguiram mani-
ter o mais absoluto sigilo - .um feito
raro nesse tipo de transação. A decisão
de selar os 15 meses de conversa veio na
quarta-feira, 29 de outubro. Nesse dia,

entrou em cena .Gabriel Jorge Ferreira,
que por 3O anos foi consultor jurídico
de Walther Moreira Salles e hoje com-
põe o comitê de auditoria que asses-
sor a-o-conselho de administração do

. Unibanco. Fusões como essa deman-
dariam os serviços de dezenas de ad

vogados de ambas as partes, com risco
de comprometer o sigilo. "Por sugestão
do Roberto, pedi ao Gabriel Jorge Fer-
reira, que acompanhou meu pai a vida
toda, que fosse almoçar no Itaú", diz
Moreira Salles. Ferreira, além de ser
da absoluta confiança das duas par-
tes, contava com a vantagem de poder
circular no Itaú sem despertar suspei-
tas, pois é presidente da Confederação
Nacional das Instituições Financeiras.
Coube a Ferreira colocar no papel a es-
sência do negócio, realizado por meio
de uma troca de ações. A estrutura de
controle foi dividida em partes iguais
pelos atuais controladores do Itaú (as
famílias Setúbal c Villcla) e os do Uni-
banco (a família Moreira Salles). O ar-
ranjo é incomum, considerando que os
bancos tinham portes diferentes. Ao
final do terceiro trimestre deste ano,
os ativos do Itaú representavam mais
que ó dobro dos do Unibanco. Eram

.RS 396,6 bilhões, ante R$ 173,5 bí-
lho.es. Mas dividir o controle, segun-
do Moreira Salles, era pré-condição
para a conversa. O fato de os dois
bancos terem seus capitais formados
tanto por ações com direito a voto (or-

. dinárias) quanto por ações sem voto
(preferenciais) permitiu acomodar

. as intenções de Moreira Salles. Os
controladores do Itaú ficaram com
uma participação maior no total de
ações, equivalente ao seu capital.

. Fechado o acordo, na manhã de se-
. gunda-feíra, 3 de novembro, os funcio-

nários dós dois bancos encontraram
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em suas caixas postais uma mensagem
dos presidentes a respeito da fusão.

"Pessoal, na última sexta-feira, ao
desligar o computador e ir para casa,
todos vocês faziam parte de um banco
como poucos no país. Hoje, segunda-
feira, vocês retornam ao trabalho como
funcionários de um banco sem igual no
Brasil. Durante muito tempo, falamos
do Unibanco como um banco único..
Pois bem: jamais ele foi tão único quanto
hoje, dia 3 de novembro. (...) Hoje, vocês
começam a trabalhar num dos 20 maio-
res bancos do mundo-eno maior do He-
misfério Sul", escreveu Moreira Salles.

"Caros companheiros, hoje é um dia
especialmente importante na história
do Itaú, e gostaria de compartilhar em
primeira mão esta grande alegria com
vocês. (...) Estamos fazendo história. E
de uma forma muito bonita, pois esta-
mos unindo duas grandes instituições
brasileiras, que sempre se pautaram
por valores e crenças muito similares
e que, acima de tudo, sempre acredi-
taram no Brasil", afirmou Setúbal.

Os banqueiros dizem que, quando se
olha para as duas culturas corporativas,
Itaú e Unibanco foram feitos um para o
outro. "Uma parte relevante das nossas
conversas, ao longo desses meses, foi
exatamente sobre cultura", diz Moreira
Salles. "Porque a gente sabia que esse é
um traço fundamental quando se fala

de uma fusão." Os dois bjancos defi-
nem-se como empresas mèritocráticas,
orientadas por objetivos'de eficiência e
rentabilidade, que são auferidos por me-
tas. ''Acho que o fundamental, o DNA, é
muito parecido", diz Setúbal. Mas as
origens de cada um projetaram ima-
gens de instituições bastante diferentes.

A MESMA CULTURA
CONSULTORES, ANALISTAS E EX-
funcionários que transitaram pelos
dois bancos sabem bem disso. O Itaú é
tido como um "banco de engenheiros
paulistanos", cartesiano, orientado por
processos, mais formal e hierarqui-
zado. O Unibanco, por sua vez, é mais
intuitivo, um" banco de diplomatas ca-
riocas", que toma decisões rápidas. Mas
no cenário das instituições bancárias
brasileiras, Unibanco e Itaú são as que
têm as culturas mais compatíveis. "São
competitivos, com modelos parecidos
de gestão, fortes em segmentos de mer-
cado complementares e que têm mais
afinidades em termos culturais do que
seus concorrentes", di z Marcelo Telles,
analista do Credit Suisse. Para Telles,
o modelo de gestão compartilhada do
novo banco é um sinal claro dessa com-
patibilidade de culturas e também de
que o motivo da operação era ganhar
escala. "A estrutura de controle nego-
ciada mostra que os rumores de problc-
mas no Unibanco eram infundados."

Presididos por membros da tercei-
ra geração da família dos fundadores,
Itaú e Unibanco promoveram em sua
história movimentos para flexibilizar a
hierarquia e as relações. No Unibanco, o
processo começou mais cedo. "Quando
cheguei aqui, em 1989, esse era um ban-
co muito formal, muito hierárquico",
diz Moreira S alies.'Achava que tinha
de dar mais espaço para gente jovem,
ser um centro de talentos, e passei a ir
aos Estados Unidos todos os anos para
recrutar brasileiros lá." Formado em
economia e história pela Universidade
da Califórnia em Los Angeles (UCL A),
Pedro tem 49 anos e é o único dos quatro

filhos de Walther que trabalha no Uni-
banco. Casado há 30 anos, pai. de dois
filhos, sofre de distrofia muscular pro-
gressiva, uma doença hereditária, ain-
da sem cura, que se manifestou quan-
do tinha 10 anos. Em 2004, quando
assumiu a presidência, Moreira Salles
achou que era o momento de comuni-
car internamente a evolução cultural
do Unibanco. Uma pesquisa sobre a
identidade do banco foi realizada e deu
origem a um decálogo, o Jeito Unibanco,

No Itaú, a transformação começou
em2006, com treinamentos para execu-
tivos e sistemas de avaliação de desem-
penho em 360 graus, em que os profis-
sionais são avaliados por chefes, pares e
subordinados. "Da mesma forma que o
Pedro, que entendeu que deveria intro-
duzir outros elementos de cultura para
entrar no século 21, também fizemos
isso no Itaú", diz Setúbal, 54 anos, quar-
to dos sete filhos de Olavo. Engenheiro
formado pela Escola Politécnica da USP,
fez pós-graduação em engenharia na
Universidade de Stanford e trabalhou
por dois anos no Citibank, em Nova
York. Casado pela segunda vez? pai de
duas filhas do primeiro casamento, pre-
side o Itaú desde 1994. Em abril, reduziu
o número de executivos que se reportam
diretamente ao presidente. Integrar e,
sobretudo, harmonizar as diferenças é
um dos passos críticos para o sucesso do
novo banco. "O objetivo por trás de urna
fusão é determinante para as etapas
posteriores e dita qual das culturas irá
prevalecer", afirma Alexandre Fialho,
diretor da Fundação Dom Cabral. Os
líderes de Itaú e Unibanco sabem dis-
so. "Quando é uma aquisição, um vai lá
e engole o outro, põe pra dentro. Quem
fica, fica. Quem sobra, sobra", afirma
Moreira Salles. "Mas como achamos
que a soma das partes é maior que cada
uma delas individualmente, a gente
vai ter um enorme cuidado para pre-
servar o que as duas têm de melhor." w
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