
Banqueiro à
moda antiga
Ao contrário de seus maiores concorrentes, Emílio Botín, presidente
do Santander, ficou longe dos títulos "tóxicos" americanos. Seu desafio
agora é passar incólume pela crise da Espanha
RODRIGO MESQUITA, DE MADRI



m dos retratos mais claros do
rastro de destruição provocado
pela crise no mercado financei-
ro é a comparação entre os

rankings dos maiores bancos do mundo
por valor de mercado de 2006 e 2009.
Nomes que encabeçavam a lista — co-
mo o americano Citigroup, o suíço UBS
e o britânico Royal Bank of Scotland
— sumiram das primeiras colocações e
enterraram sua antiga reputação de so-
lidez. Na mão contrária, o espanhol
Santander, comandado por Emílio Bo-
tín, o senhor que aparece na foto ao lado,
ganhou cinco posições e hoje aparece
na sétima posição dos maiores do mun-
do, atrás do britânico HSBC e dos ame-
ricanos JPMorgan Chase e Wells Fargo
— a lista é encabeçada por bancos chi-
neses que, por ser controlados pelo go-
verno e ter pouca transparência, são
considerados um caso à parte. Em meio
à romaria de banqueiros vistos com o
pires na mão batendo à porta, das sedes
de governo, o maior banco da zona do
euro registrou um dos lucros mais pol-
pudos do mundo em 2008 — 11,7 bi-
lhões de dólares. Além disso, surpreen-
deu o mercado com os resultados do
primeiro trimestre deste ano — o lucro
caiu 5% em relação ao mesmo período
do ano anterior, percentual bem abaixo
do que previam os analistas.

A principal razão da saúde financeira
do Santander — pelo menos até aqui, é
bom que se diga — é o fato de não ter
entrado na ponta compradora da grande
farra de produtos financeiros ditos "tó-
xicos'', como os credit default swaps
(CDS). Nos últimos anos, bancos de vá-
rios países se especializaram em agrupar
hipotecas de pagadores de diferentes
históricos e classes sociais em um único
papel financeiro, que foi vendido corno
sendo tão seguro como uma caixa-forte.
Em pouco tempo, o mercado desses no-
vos títulos virou uma realidade nos dois
lados do Atlântico. Quando a inadim-
plência das hipotecas de alto risco nos
Estados Unidos disparou, instituições
americanas e européias que haviam in-
vestido nos CDS se viram abarrotadas
de papéis que ninguém mais queria. Na
Espanha, porém, o banco centrai, agora
muito elogiado, dificultou a compra de

O efeito crise
Nos últimos anos, o Santander deu
um salto no ranking dos maiores
bancos do mundo por valor de
mercado (em bilhões de dólares)

papéis americanos ao exigir que fossem
registrados em balanço — ao contrário
do que acontecia nos Estados Unidos.
Isso levou os bancos espanhóis a manter
uma prudente distância dos CDS ameri-
canos. "O Santander continuou buscan-
do ganhar dinheiro da forma clássica, ou
seja, atendendo os clientes que freqüen-
tam suas agências", diz Jesus Martínez,
analista da agência de avaliação de risco
Standard & Poor's em Madri.

Isso não significa que o banco espa-
nhol esteja livre de exposição à crise
econômica. Embora tenha evitado as
hipotecas subprime americanas, o San-
tander entrou de cabeça no próprio mer-
cado imobiliário espanhol, concedendo
crédito a famílias que buscavam novas
casas. Botín e seus executivos, porém,
livraram-se de parte desses empréstimos.
De cada 3 euros emprestados para a
compra da casa própria na Espanha, 2
foram transformados em papéis de divi-
da e parte deles acabou sendo ''exporta-
da" — para bancos alemães e franceses.
Capitalizado, o Santander aproveitou a
crise para sair às compras. Ao contrário
do Bank of America, que perdeu força
após a aquisição do Merrill Lynch, Botín
mirou alvos menos reluzentes. Desde
setembro, o Santander pagou 1,9 bilhão
de dólares por 75% do americano Sove-
reign Bancorp, um banco com 747 agên-
cias e 2 milhões de clientes, e 980 mi-
lhões de dólares pelos depósitos e pelas
197 agências do britânico Bradford &
Bingley. Nos Estados Unidos, o objetivo
foi dar os primeiros passos e aprender as
peculiaridades do mercado local e, no
Reino Unido, onde já tinha uma presen-
ça importante, o Santander subiu para o
terceiro lugar do ranking em depósitos.

Um dos erros mais comuns dos ana-
listas econômicos é usar evidências de
curto prazo para tentar provar uma ten-
dência de longo prazo. A maior parte
dos bancos que permaneceram na mes-
ma posição ou avançaram na lista dos
maiores do mundo é de instituições co-
mo o Santander, que passaram bem pe-
lo primeiro choque — o financeiro. A
permanência deles no topo do ranking
vai depender de como vão reagir à crise
que há meses já alcançou a economia
real e jogou para baixo todas as previ-
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soes de crescimento.
Uma das conseqüên-
cias da crise foi o es-
touro da bolha imobi-
liária da Espanha, que
vive a recessão mais
grave de sua história.
Se a situação piorar, os
analistas não descar-
tam o aparecimento de esqueletos nos
balanços dos bancos. A taxa espanhola
de desemprego — que rondava os 7%
antes da crise — pode fechar o ano em
20%. De acordo com o FMI. a economia
dos quatro principais mercados do San-
tander—Espanha, Brasil, Reino Unido
e México, em ordem de importância —
vai encolher neste ano. Quando o PIB
cai e o desemprego aumenta, até bons
pagadores deixam de honrar dívidas. O
Santander tem ainda de lidar com o pre-
juízo decorrente do tropeço com Ber-
nard Madoff, o americano protagonista
da maior pirâmide financeira da história.
O Santander foi a instituição financeira
que mais caiu no golpe do larápio de
Wall Street — enterrou 3,2 bilhões de
dólares do dinheiro de seus clientes.
"Falhamos e estamos pagando por isso",
diz Marcial Portela, diretor-gerai do
Santander em Madri. O banco decidiu
devolver l ,9 bilhão de dólares aos clien-
tes pessoa física — os institucionais fi-
caram de fora porque o banco alega que
estavam conscientes dos riscos.

BOTÍN SE DIZ CONFIANTE na perma-
nência do Santander entre os maiores
do mundo. Segundo ele, a opinião está
calcada nos 24.2 bilhões de dólares que
tem provisionado — o suficiente para
resistir mesmo que a taxa de inadim-
plência dobre até o fim do ano — e na
presença do banco em vários mercados.
Quase 20% dos lucros do Santander
têm origem no mercado brasileiro, onde
o banco é o terceiro maior entre as ins-
tituições privadas. Se as previsões do
FMI estiverem certas, no ano que vem
o Brasil irá crescer pelo menos 2%, pre-
visão até pessimista se comparada à
projeção de 3,5% da média do mercado
brasileiro. Uma expansão da economia
por aqui deve amenizar o impacto ne-
gativo de outros países onde o Santae-

der atua e nos quais a crise tende a ser
mais duradoura. É verdade que o banco
ainda tem uma tarefa espinhosa no Bra-
sil — integrar as operações do Santan-
der com as do antigo Banco Real, com-
prado em 2007. Até agora, a integração,
iniciada em meados de 2008 e com pre-
visão de acabar nos próximos dois anos,
está acontecendo dentro dos prazos,
mas numa velocidade inferior à da fu-

são entre ítaú e Unibanco, De todo mo-
do, o fato é que a compra do Real deu
um poder de fogo inédito ao banco es-
panhol — o Santander, que era fone na
Região Sul e em São Paulo, passou a l
íer presença no Rio de Janeiro e nos |
estados do Nordeste. Além disso, ga-
nhou musculatura suficiente para inco-
modar nomes tradicionais, como Bra-
desco e Itaú Unibanco. A expectativa
dos executivos do Santander é .que, à i
medida que a integração com o Real
-avance, eles tenham mais tempo para se
dedicar aos negócios fora do banco.

A trajetória do mercado financeiro ao
longo da história imita o traçado de uma
montanha-rassa, e o Santander, com 152
-anos-deüradição. sabe-disso. Durante
esse período, não faltaram crises econô-
micas para testar a capacidade dos ban-
cos. Desde 1870, foram pelo menos 150
casos de crises em que houve queda de
10% ou mais no PIB em peto menos um
país do mundo. Botín, um membro da
família fundadora do Santander, assu-
miu o cornando em 1986, transformou
o banco no sétimo maior do mundo e
não está disposto a sair da lista dos dez
primeiros do mundo. Sua estratégia pa-
ra escapar das inevitáveis crises do ca-
pitalismo continua sendo a tradicional
prática de apostar no varejo. Algo não
muito diferente do que seus ancestrais
banqueiros fizeram no passado. •
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