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Roberto Setubal, presidente-executivo do Itaú Unibanco Banco Múltiplo - maior grupo 
financeiro do Brasil em ativos, com R$ 575 bilhões, criado a partir da fusão do Banco Itaú 
Holding Financeira e do Unibanco, anunciada em novembro -, disse que ainda está apenas na 
área conceitual a idéia de transformar a instituição na maior multinacional brasileira do setor. 
Conforme o empresário, a intenção deverá ser transformada em plano somente após a 
integração das operações dos bancos, ainda em fase inicial e cuja concretização do negócio 
também está na dependência de autorização do Banco Central. A previsão é que o processo de 
integração seja concluído em dois a três anos.  
 
Contudo, o banco já delineou alguns caminhos que pretende percorrer lá fora. Nesse período 
de crise, que acelerou a consolidação do setor em âmbito mundial, o Itaú Unibanco tem sido 
questionado se não seria um bom momento para ir às compras no exterior, contou Setubal, a 
fim de aproveitar os bons preços da ocasião. "Mas não quero comprar nada barato. Quero 
comprar coisa boa. O que é barato não é bom", afirmou. "Comprar coisa ruim" em mercado 
aonde o banco tem pouco conhecimento está completamente descartado. "Vamos olhar boas 
oportunidades, mas no futuro." A América Latina, como já havia adiantado e onde o Itaú já 
tem larga experiência em alguns países, continua a ser o principal mercado que a instituição 
pretende explorar. Entretanto, Setubal abriu ontem a possibilidade para "países emergentes". 
"Não iremos competir em mercados maduros, vamos competir nos emergentes porque já 
conhecemos essa realidade, o que nos dá facilidade e um diferencial competitivo", ressaltou.  
 
Para Setubal, pelo seu potencial e tamanho o Brasil teria que ter um grande banco 
internacional e um grande banco global. Com a fusão, afirmou, a instituição ganhou 
musculatura para ser um deles. "Mas não existe um banco global sem uma forte atuação 
local", observou, elencando ontem todas as boas posições do banco no ranking brasileiro 
durante reunião com analistas, profissionais e investidores do mercado de capitais.  
 
Em 2009, o executivo prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5%. Com a 
desaceleração, a expansão do crédito deverá frear um pouco, na sua avaliação, ficando em 
15%, tanto para o mercado total quanto para o Itaú Unibanco, que fechou setembro com 
volume de operações de R$ 256 bilhões. O crédito consignado continuará foco do banco e 
Setubal disse não descartar uma eventual aquisição para crescer no segmento, no qual ainda 
não detém a liderança.  
 
A integração avança bem, mas sem pressa. O Itaú Unibanco criou 19 subcomitês que 
atualmente trabalham no processo. "A gente começa a se conhecer intimamente e é desse 
conhecimento que vamos identificar novas oportunidades de negócios e os ganhos com 
sinergias (nas operações e com receitas), que vamos conquistar sem pressa", afirmou Pedro 
Moreira Salles, presidente do conselho do banco. Entretanto, a instituição ainda não tem um 
levantamento das possibilidades de ganhos, que deverão vir em 100% num prazo de até três 
anos. "Mas nada impede que consigamos 60% disso em um ano", disse Setubal. Salles 
afirmou que a sobreposição já observada é baixa: cerca de 7% na área de clientes de private e 
inferior a 10% no middle market. "No varejo é baixa também."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 dez. 2008, Finanças & Mercados, p. B3. 


