
A aquisição do Banco Patago-
nia pelo Banco do Brasil (BB)
é a segunda de uma instituição
financeira argentina por uma

brasileira. Há 12 anos, o Itaú
comprava, por US$ 225 mi-
lhões, o Banco del Buen Ayre.
Atualmente, a instituição brasi-
leira tem uma rede de 81 agên-
cias na Argentina.

Analistas portenhos ressal-
tam que o setor bancário de seu

país oferece um grande espaço
para expansão. Mas também
observam que a desvantagem
é que o setor financeiro argen-
tino é costumeiramente asso-
lado pelas constantes crises
econômicas – como o próprio
Itaú já sentiu na pele.

✽

Cenário: Leandro Modé

A primeira aquisição realizada pelo Ban-
co do Brasil no exterior não deve ser a
única. A instituição controlada pelo
governo federal estuda a compra de

outros bancos além das fronteiras brasileiras.
Entre os países analisados encontram-se Esta-
dos Unidos, Chile, Colômbia e Peru.

O objetivo, diz o vice-presidente de Negócios
Internacionais, Allan Simões, é seguir o cami-
nho percorrido por brasileiros (sobretudo em-
presas) mundo afora. Daí a Argentina ter sido
escolhida como ponto de partida para a estraté-
gia. “Há mais de 200 empresas brasileiras produ-
zindo no país”, diz ele.

Na semana passada, o BB recebeu autoriza-
ção do Federal Reserve (Fed, o banco central
dos Estados Unidos) para operar no país como
holding financeira. Ou seja, o BB poderá até
atuar como instituição de varejo no mercado
americano. Simões diz que a instituição já come-
ça a ver opções nos EUA, mas frisa que a tarefa
não é simples. “Há cerca de 500 bancos à venda
nos Estados Unidos”, afirma. É um óbvio rescal-
do da maior crise financeira desde 1929.

Depois de retomar a liderança do mercado
bancário nacional, ultrapassando o Itaú Uniban-
co, o BB deve protagonizar com a instituição
privada a disputa pela expansão internacional.

Não se deve esperar, ao menos por ora, que
bancos brasileiros se tornarão gigantes globais.
Mas, como lembra Simões, a internacionaliza-
ção de empresas brasileiras obrigou-os a, no mí-
nimo, estar presente em alguns países-chave.

Com isso, os próximos passos parecem cla-
ros: a expansão deve se dar primeiro pela Améri-
ca do Sul e, em seguida, pelos Estados Unidos –
de preferência, quando o cenário para os ban-
cos do país estiver mais claro.
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Depois de quatro meses de ne-
gociações, o Banco do Brasil
(BB) anunciou ontem sua pri-
meira aquisição no exterior. A
instituição controlada pelo go-
verno federal vai pagar US$
480 milhões para assumir o
controle do Banco Patagonia,
o sexto maior da Argentina,
que tem 752 mil clientes e 154
agências distribuídas em to-
das as províncias do país.

Segundo executivos do BB, é o
primeiro passo na estratégia do
banco de ampliar a presença in-
ternacional. “Nos últimos anos,
ocorreu uma brutal internacio-
nalização das empresas brasilei-
ras. Precisamos acompanhar
nossos clientes”, afirmou o vice-
presidente de Negócios Interna-
cionais do BB, Allan Simões.

De acordo com ele, mais de
200 empresas brasileiras ope-
ram na Argentina. “Não é só es-
critório, não. É presença impor-
tante, com fábricas”, observou.
“Juntas, elas empregam mais de
200 mil pessoas.”

Dos nove integrantes do con-
selho de administração do Pata-
gonia, cinco passarão a ser indi-
cados pelo Banco do Brasil. A pre-
sidência executiva, no entanto,
permanecerá com Jorge Stuart
Milne. “Queremos aprofundar
com o expertise (conhecimen-
to) local”, afirmou o presidente
do BB, Aldemir Bendine. No

acordo, foi definido que Milne se
manterá no cargo ao menos pe-
los próximos três anos.

Simões explicou que a priori-
dade do BB no país vizinho é

atender a clientela brasileira –
empresas, sobretudo, mas tam-
bém pessoas físicas. Frisou, po-
rém, que o objetivo é “maximi-
zar” os resultados do Patagonia

de forma “sustentável”. “Não va-
mos crescer a qualquer custo,
mas queremos aproveitar ao má-
ximo a estrutura para ter rentabi-
lidade”, observou.

Bendine indicou que um dos
planos é ampliar o Patagonia
“com mais filiais e mais funcioná-
rios”. Ele também afirmou, du-
rante entrevista coletiva conce-
dida em Buenos Aires, que o BB
vai manter o nome Patagonia.

Internacional. O presidente do
BB ressaltou que a instituição
tem “interesse” em “outros mer-
cados da América Latina”. “Já te-
mos prospecções sobre bancos
no Chile, Peru, Colômbia e Uru-
guai.” Segundo ele, a intenção é
fortalecer o processo de interna-
cionalização da instituição esta-
tal, iniciada com o Patagonia.

Bendine sustentou que, na es-

tratégia de internacionalização
do BB, também se inclui uma fu-
tura presença nos EUA – por
aquisição, pois o BB já tem agên-
cias nos EUA. “Além das empre-
sas brasileiras nos Estados Uni-
dos e da presença de 1,4 milhão
de brasileiros que ali residem, te-
mos interesse no público latino-
americano que ali mora. Por is-
so, pensamos em fazer uma aqui-
sição no mercado americano.”

O Banco Patagonia tem ações
negociadas na Bolsa de Valores
de Buenos Aires e também reci-
bos de ações (conhecidos pela si-
gla BDR) na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa). Nos últi-
mos dias, em meio aos rumores
de que a negociação com o BB se
encaminhava para um desfecho
positivo, os papéis tiveram ex-
pressiva valorização no merca-
do argentino. No Brasil, porém,
têm pouca liquidez. O último ne-
gócio com um BDR do Patagonia
ocorreu no dia 11 de janeiro.

O BB anunciou há uma sema-
na que fará uma capitalização
que deve beirar os R$ 9 bilhões.
Segundo Simões, são dois os
principais objetivos da opera-
ção: aumentar a concessão de
crédito no Brasil e financiar a ex-
pansão internacional do banco.

Ele também afirmou que o Pa-
tagonia tem uma baixa relação
entre capital próprio e emprésti-
mos, o que abre espaço para cres-
cimento das operações de crédi-
to na Argentina. / COLABOROU

MARINA GUIMARÃES

BB paga US$ 480 milhões pelo Banco Patagonia
Aquisição do controle da sexta maior instituição financeira argentina, com 752 mil clientes e 154 agências, é a primeira compra do banco no exterior

Itaú comprou
banco no país

Expansão para o
exterior está apenas
em seu início

Negócio fechado. O Patagonia tem 154 agências na Argentina

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Prezado cliente: Os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados com base no câmbio do dia 14/4/2010 US$ 1,00 = R$ 1,85, e € 1,00 = R$ 2,50, estando,
portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos e portos não estão incluídas nos preços. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

MUNDO PARA BRASILEIROS
UMA EXCLUSIVIDADE CVC

Brasileiros na Itália,
Alpes e Paris 14 dias - 11 noites

8x sem juros e sem entrada R$ 1.018,
Voando Alitalia. Roteiro com 3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza
Mestre, 1 em Milão, 1 em Lucerna e 3 em Paris. Passeios aos museus do Vatícano,
passeio de Gôndola e ao Palácio e Jardim de Versalhes. Inclui 6 refeições.
À vista R$ 8.144, base € 3.258, preço para saída 27/maio.

Lagos Andinos
13 dias - 12 noites

8x sem juros e sem entrada R$ 508,
Roteiro com 3 noites em Santiago, 2  em Puerto Varas, 1  em Peulla, 3  em
Bariloche e 3  em Buenos Aires,  1 jantar em Peulla. Passeios em Santiago,
Puerto Varas, Puerto Montt, Bariloche e Buenos Aires. Passeio à Cordilheira
dos Andes (de junho a setembro; de outubro a maio, o passeio é para
Viña del Mar e Valparaiso). Travessia dos Lagos Andinos.  À vista R$ 4.064,
base US$ 2.198, preço para saídas 6 e 13/junho.

Brasileiros na Europa
Continental 17 dias - 14 noites
8x sem juros e sem entrada R$ 1.099,
Voando TAM. Roteiro com 3 noites em Paris, 1  em Bruges, 1 em Bruxelas, 1
em Frankfurt, 1  em Munich, 2 em Innsbruck, 2 em Viena, 2  em Veneza Mestre
e 1 em Milão. Inclui passeios e 10 refeições. À vista R$ 8.792, base € 3.518,
preço para saída 23/maio.

•  Roteiros exclusivos com melhor aproveitamento de cada destino;
• Guia brasileiro acompanhando desde o Brasil; • Passeios incluídos;
• Sala VIP no aeroporto de Guarulhos; • Grupos entre 20 e 44 passageiros;
• Ônibus confortáveis com ar-condicionado; • Maleteiros nos hotéis;
•  Hotéis de categorias turística superior e primeira, bem localizados;
•  Café da manhã tipo buffet e refeições de acordo com o itinerário;
• Traslados de chegada e saída; • Assistência de viagem internacional.

Confira as vantagens que só a CVC oferece:

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.

Brasileiros na África  do Sul
10 dias - 8 noites

8x sem juros e sem entrada R$ 832,
Voando South African Airways. Roteiro com 2 noites em Cape Town,
1 em Durban, 1 em Kwazulu-Natal, 1 em Swaziland, 2 em Mpumalanga
e 1 em Johannesburg. Inclui pensão completa e dois safáris em jipe 4x4.
À vista R$ 6.656, base US$ 3.598, preço para saídas 17/julho.
Consulte extensão a Sun City ou The Palace.

Brasileiros no Egito com
Extensão a Roma 14 dias - 11 noites

8x sem juros e sem entrada R$ 1.015,
Voando Alitalia. Roteiro com 4 noites no Cairo, 3 em Roma e cruzeiro com
pensão de 4 noites pelo Rio Nilo. Inclui café da manhã. Passeios nas pirâmides
em Giza, Memphis e Sakkara, Kom Ombo, Edfu, Luxor e Roma. À vista R$ 8.120,
base US$ 4.388, preço para a saída 11/junho.

Aproveite nossas promoções para os melhores roteiros e viaje agora.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação ..............2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .......3074-3500
Anália Franco Shop. ...........2108-5300
Boavista Shop. ...................5547-6477
Bourbon Shop. ...................3892 6868
Brás-Mega Polo ..................2886-3800
Butantã Shop. ....................3722-1188
Freguesia do Ó-Extra ...........3932-0740
Frei Caneca Shop. ..............3472-2010
Ibirapuera Shop. ................2107-3535

Indianópolis-Walmart ............2578-1969
Interlagos Shop. .................5563-6300
Itaim-Extra ..........................3078-6443
Itaquera Shop. ...................2026-6200
Jaguaré-Extra ......................3297-8282
Liberdade ...........................3209-0909
Mooca Shop. Capital .........  2068-1000
Morumbi Shop. ..................2109-4300
Paulista-Top Center .............3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar .......3755-0070
Santana Shop. ...................2208-2470

Santana-Voluntários da Pátria .........2367-1774
Santo Amaro-Cenesp ...........3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ............5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô ............2094-5888
Villa-Lobos Shop. ...............3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana .......................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter .........2086-9720
Guarulhos-Poli ....................2475-0321
Mauá Plaza Shop. ..............4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. .......4799-2166

Mogi-Extra Mogilar ..............4790-2050
Osasco-Continental Shop. .........3766-2300
Osasco-Super Shop. ............ 3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop. .........4979-5006
Sto.André-Rua das Figueiras..4432-3288
São Caetano-Av Goiás .........3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta ........4368-0440
S.B Campo-Metrópole .........2191-3500
Taboão Shop. .....................4787-8212 
Tamboré Shop. ...................2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ..........................3645-1210

Araçatuba ...........................3621-2575
Araçatuba Shop. ................3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. ........ 3331-3858
Araras  ................................3541-4484
Atibaia ................................2427 6597 
Barretos ..............................3321-0320
Bauru Shop. .......................2106-9494
Birigui .................................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ........2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .........2117-3500
Caraguá Praia Shop. ...........3882 2004
Catanduva Shop. ................3525-2097

Franca Shop. ......................3707-0700
Guarujá-La Plage ................3347-7000
Itatiba ................................4524-5536
Jundiaí ................................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. .............2136-0800
Mogi Guaçu ........................3818-6993
Paulínia Shop. ....................3833-5544
Poços de Caldas .................2101-8100
Porto Ferreira  .....................3585-1193
Ribeirão Preto-Centro..........2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula .........2102-9646
Ribeirão Shop. ...................4009-1403

Rio Claro Shop. ..................3525-6262 
Rio Preto-Walmart...............2137-7000
Santos ................................3257-7000
Santos-Balneário ................3281-9000
São Vicente-Extra ................3579-9000
Sorocaba-Esplanada ...........3414-1000
S. J. Campos-Colinas ...........3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul ..........3878-7000
São João da Boa Vista ........3631 1109
Tatuí  ..................................3259-3999 
Tiête ...................................3282-8501
Valinhos Shop. .. .................3929-7700
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B7.




