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Meta é elevar fatia no setor
de 5% para 6,5% em três anos,
com força do crédito imobiliário

Conrado Mazzoni
cmazzoni@brasileconomico.com.br

A vocação do HSBC em merca-
dos emergentes escolheu o Bra-
sil para elevar a importância nos
seus resultados das economias
dotadas de franca expansão.
Nos próximos três anos, o bloco
das nações em desenvolvimento
passará a contribuir com 60%
dos números globais do banco,
enquanto os outros 40% ainda
dependerão do mundo rico.

“É nossa estratégia global. Há
excelentes oportunidades em
outros países e no Brasil”, de-
clarou entusiasmado Conrado
Engel, presidente do HSBC Bank
Brasil, em palestra proferida na
Câmara Britânica de Comércio e
Indústria (Britcham), em São
Paulo. Após a saída da crise sem
grandes arranhões, a progressi-
va relevância da economia bra-
sileira no cenário mundial tende
a se sofisticar.

“Ainda somos relativamente
fechados, focados no consumo
interno. Isso é bom na crise.
Mas há espaço para crescer no
comércio externo”, analisou. Aí
entra a expertise da instituição,
presente em 88 países em todo o
mundo, ocupando a liderança
entre os agentes estrangeiros na
China. O plano é atuar como in-
dutor dos negócios entre o ape-
tite chinês por matérias-primas
e a capacidade brasileira de for-
necer esses produtos.

A concepção de Engel sobre o
rol de oportunidades na agenda
internacional também é ilustra-
da pelos projetos de internacio-
nalização anunciados por gran-
des grupos nacionais. Os repas-
ses do Banco Nacional de Des-
envolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) complementam a
base de expandir os financia-
mentos a pessoa jurídica.

Para cumprir o objetivo de
ampliar de 5% para 6,5% sua
presença no mercado brasileiro,
em três anos, com crescimento
na carteira de crédito na faixa de
20%, o catalisador fundamental

do HSBC no Brasil é o crédito
imobiliário para pessoa física.
“Cerca de 70% do meu ativo da
Ásia era disso. Aqui é 5%”, co-
mentou ele, que antes de ocupar
o cargo atual estava em Hong
Kong à frente das operações de
varejo do banco na Ásia.

O espaço grande de penetra-
ção do crédito no Brasil, sobre-
tudo o imobiliário, vem sendo
abordado por todo o setor.
“Hoje, temos taxas extrema-
mente competitivas para esse
tipo de mercado, que deve cres-
cer em torno de 40% ao ano nos
próximos três anos”.

A migração de 23 milhões de
pessoas da classe D para a classe
C também desperta a atenção.
Os novos emergentes refletem
em subida no andar dos nichos
do chamado “C+” até a classe B
e, por sua vez, em direção à
classe A, que integram o radar
do banco. “O HSBC está um
pouco acima. O objetivo é ala-
vancar nesse segmento, apro-
veitando as vantagens competi-
tivas do cliente premier. Não
vamos fomentar o consumo de

massa”. Somente neste ano, en-
tre 15 a 20 agências premier se-
rão abertas em todo o país.

Engel enfatizou a tese de cres-
cimento orgânico. Para tanto, o
HSBC Brasil encontra-se capita-
lizado. Em dezembro, realizou
um aumento de capital de R$ 1
bilhão. Ou seja, a abertura de ca-
pital está fora dos planos.

O executivo avalia que o
processo de consolidação do
setor bancário nacional já pas-
sou por sua fase de glória. “Não
há grandes oportunidades
atualmente.” O HSBC ingres-
sou no Brasil em 1997 com a
compra do Bamerindus.

Passo sustentado
O salto do Produto Interno Bru-
to (PIB) deverá ser de 5,6% nes-
te ano, “pode bater em 5,8%, e
no ano que vem será um pouco
menor”, projeta Conrado Engel.
A bola da vez é a necessidade
de investimento em infraestru-
tura. “Estamos criando condi-
ções para crescimento susten-
tado para os próximos 20
anos”, acredita. ■

Murillo Constantino

Atento aos emergentes, HSBC projeta
maior abertura comercial do Brasil

“O controle da inflação é
algo extremamente positivo.
Projetamos aumento de 3 a 3,5
pontos percentuais na Selic,
levando-a para 12,25% ao final
do ano. O HSBC acha que a alta
de abril será de 0,50 ponto”

Conrado Engel
Presidente do
HSBC no Brasil
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