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De certa maneira, a crise financeira in-
ternacional vem facilitando a missão do
Itaú Unibanco. O mercado demonstra,
pela valorização atribuída às ações, que
gostou da fusão entre duas instituições
saudáveis em meio à onda de prejuízos
büionãrios que afoga os bancos interna-
cionais. O Itaú Unibanco é cotado a 2,5
vezes seu valor patrimonial, enquanto o
Bank of America, um dos maiores bancos
dos Estados Unidos, sob influência dos
prejuízos bilionários de sua controlada
Merrill Lynch, custava nas bolsas no fim
de abril menos de um terço de seu patri-
mônio contábil oficial. Ou seja: o banco
brasileiro tem nas mãos uma moeda de
troca valorizada em aquisições.

Não por acaso, o Itaú Unibanco vem
sendo alvo de especulações sobre possível
compra de participações que o Citigroup
pode ser obrigado a vender para elevar
seu capital. Recursos para fazer compras
em dinheiro também não faltam. Na as-
sembléia de acionistas no final de abril,
o banco capitalizou R$ 16 bilhões em
reservas de lucros e elevou seu patrimô-
nio para R$ 45 bilhões. As projeções dos
analistas são de lucro líquido de R$ 10 bi-
lhões neste ano.

Pelo menos uma aquisição do Citi pelo
Itaú Unibanco já se concretizou: a do
controle da empresa de cartões de crédi-
to Redecard. O Itaú Unibanco comprou
por R$ 2,2 bilhões a participação de 17%
do banco na empresa, exercendo seu di-
reito de preferência. Manterá o controle
da empresa, mas pretende procurar um
sócio em alguns meses.

A transação só aumentou especulações
sobre uma possível negociação para a
compra da Banamex, filial mexicana do
Citigroup que controla a segunda maior
operação de varejo no país. Setúbal ad-
mite interesse no mercado mexicano e na
instituição, e afirma que teria condições

de levantar os recursos se o preço che-
gasse a USS 12 bilhões, como aventou a
imprensa há alguns meses. Mas diz que
não recebeu sinais concretos de que o
Citi queira se desfazer do ativo e até agora
não houve negociações. No final de abril,
os jornal britânico "Financial Times" in-.
formou que o banco americano venderia
sua filial no Japão, a Nikko Cordial, para
responder a resultados ruins nos 'testes
de estresse' feitos pelo governo america-
no nas instituições financeiras que rece-
beram recursos públicos.

Talvez a demora na definição do Citi
trabalhe a favor do Itaú Unibanco, já que
o momento exige de Setúbal e Moreira
Salles grande foco na integração das duas
instituições. A prioridade agora é azei-
tar a máquina da instituição que tem R$
635 bilhões em ativos e mais de 108 mil
funcionários. São mais de 4.500 agências
e postos bancários. "Precisamos nos con-
centrar na integração antes de procurar al-
guma coisa no exterior. As oportunidades
no exterior não vão desaparecer. Depois
de integrado, o banco mais forte e com
mais receitas estará mais preparado e em
condições de focar nisso", diz o presidente
cio Itaú Unibanco. Na data de fechamento
desta edição, especulava-se sobre a criação
de um conselho específico para avaliar ati-
vidades internacionais.

Em pouco menos de seis meses, as defi-
nições sobre a nova estrutura da organiza-
ção já estabeleceram o primeiro e o segun-
do escalões e chegaram ao terceiro. Todas
as áreas já têm metas definidas. "Estamos
conseguindo um entendimento interno
muito grande, eu não poderia estar mais
feliz com o resultado", diz Setúbal.

O primeiro ajuste ocorreu nas equipes
de banco de investimentos (Itaú BBA),
atacado e corretora, com demissão de
100 pessoas no início do ano. No varejo,
a integração é muito mais complexa, por
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envolver uma rede de mais de 4 mil agèn-
cias e postos de atendimento. A intenção
é concentrar a maior parte da redução
explorando o 'turn over' natural da ins-
tituição, de cerca de 10 mil pessoas por
ano. "Claro que nem sempre a saída das
pessoas coincide com as áreas que quere-
mos ajustar, mas os grandes números são
esses", diz Setúbal, Por isso, as maiores
economias em custos são previstas para
daqui a três ou quatro anos.

Uma das poucas mudanças visíveis 110
varejo foi o fechamento da financeira Taií,
com o fim do uso da marca. A unidade,
que estava gerando prejuízos, foi integra-
da à Fininvest, que pertencia ao Unibanco.
Ainda estão sendo definidas as marcas
que serão usadas em cada área de negó-
cios. A instituição financeira continuará se
chamando Itaú Unibanco, mas não neces-
sariamente o nome duplo será mantido
em todas as atividades de varejo.

Sobre a mudança nos produtos de crédi-
to para pessoa física, Setúbal acredita que
o mercado brasileiro de crédito mudou
muito com o consignado e que o poten-
cial das financeiras de rua "foi muito dimi-
nuído". A instituição acredita que o maior
crescimento nos próximos anos na área de
crédito pessoal ocorrera em cartões de cré-
dito, e pretende investir nisso. Por enquan-
to, entretanto, essa iniciativa está ã espera
de nova regulamentação que o Banco Cen-
tral pretende adotar neste segmento.

Depois de um estudo conjunto feito pelo
BC e a Secretaria de Direito Econômico (do
Ministério da Justiça) apontar excessiva
concentração do mercado, o regulador
do sistema bancário estuda novas regras
para empresas do setor, como a Redecard.
Uma das alternativas - que poderá alterar
a rentabilidade do segmento facilitando a
entrada de concorrentes - é forçar as em-
presas a compartilhar sua infraestnitura
de máquinas leitoras de cartões de crédi-

to. Setúbal diz que, até passar a "incerteza
regulatória", não tomará uma decisão em
relação ã idéia de ter um novo sócio na Re-
decard ou aumentar a presença no merca-
do de cartões de crédito.

Os analistas estimam um lucro líquido
de cerca de R$ 10,5 bilhões para o Itaú
IJnibanco neste ano, o que representa es-
tabilidade em relação ao resultado recor-
rente (sem influência de eventos extraor-
dinários) de 2008.O resultado líquido do
ano passado, de R$ 7,8 bilhões, não é con-
siderado como parâmetro, porque o ban-
co resolveu amortizar de imediato o ágio
na incorporação do Unibanco durante
a fusão - uma despesa de R$ 18 bilhões.
"Fizemos isso mantendo nossa política
conservadora em aquisições anteriores",
diz o presidente.

Os resultados de 2009, entretanto,
dependerão muito do desempenho da
carteira de crédito. O Itaú Unibanco teve
crescimento de 37% na carteira de crédito
no ano passado, mas com uma desacele-
ração brusca no último trimestre. Além
de restringir a concessão, foram feitas
provisões adicionais para perdas com
inadimplência de R$ 4,5 bilhões.

O banco previu em dezembro que a car-
teira de crédito poderia crescer até 15% em
2009. Mas, com os fortes sinais de desace-
leração econômica no primeiro trimestre,
os analistas mais pessimistas começaram
a projetar estabilidade ou até mesmo uma
pequena redução na carteira de emprés-
timos do Itaú Unibanco. Sem mencionar
percentuais específicos de crescimento, Se-
túbal diz que já sentiu reação da demanda
por crédito em março e abril. "A economia
de maneira geral está se recuperando, em-
bora alguns setores permaneçam em difi-
culdade. O cenário é pior para setores como
o de maquinas e equipamentos e para os
exportadores. Os voltados ao mercado in-
terno estão melhor", diz o executivo.

O banco estima ganho de RS 140 milhões
em sinergias obtidas com a fusão já em
2009, mas a maior redução de custos ocor-
rerá entre 2011 e 2012. Esta economia será
fundamental na avaliação dos analistas so-
bre o novo conglomerado financeiro.

De um total de 17 analistas do Itaú Uni-
banco que informavam seus relatórios ao
sistema Thomson Financial no final de
abrií, 12 recomendavam a compra. Os pa-
péis do banco subiram relativamente-*-
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pouco neste ano: cerca de 10% até o final
de abril, abaixo dos 25,77% do índice Bo-
vespa. Mas essas ações recuperaram após o
anúncio da fusão, no fim do ano passado,
grande parte das perdas com a crise. Nos
últimos 12 meses, as ações preferenciais
da instituição acumulam baixa de apenas
17%, enquanto o Ibovespa perdeu 30%.

A alta relação entre preço e valor patri-
monial do Itaú Unibanco provocou algu-
mas reduções de recomendação de compra
(em fevereiro havia 15). Alguns analistas
também passaram a recomendar alterna-
tivas relativamente mais baratas, como os
papéis do Banco do Brasii, que tiveram for-
te perda após a troca de seu presidente.

Em seis meses de administração con-
junta, o presidente do conselho, Pedro
Moreira Salles, e Roberto Setúbal pare-
cem estar tomando decisões sem atritos.
Desde o comitê inicial de integração, não
vazaram divergências sobre os nomes dos
conselheiros. Outro sinal positivo foi a as-
sembléia de acionistas no dia 24 de abril,
que uniformizou os programas de opções
de ações para os executivos, e aprovou
para todos os acionistas uma bonificação
de 10% das ações que havia sido resolvida
pelo Unibanco antes da fusão.

Enquanto comanda a integração, Setú-
bal despreza a previsão do diretor-geren-
te do FMI, Domínique Strauss-Kahn, de
que os bancos latino-americanos pode-
rão passar a carregar "ativos tóxicos" se
a desaceleração da economia continuar
por muito tempo. "Não dou a menor im-
portância. É um exagero que só demons-
tra uma profunda falta de conhecimento
sobre o nosso negócio. O que ocorreu no
exterior, de superalavancagem e de pre-
ços imobiliários irracionais, nunca existiu
aqui." A julgar pelo valor de mercado da
instituição nos rankings mundiais, o mer-
cado parece concordar mais com ele do
que com Strauss-Kahn.
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