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Santander abandonou plano de se tornar maior banco do país e agora quer liderar em 
rentabilidade 
 
O Santander não tem mais a pretensão de ser o maior banco do Brasil. Ao menos, não no 
curto prazo. A união de Itaú e Unibanco jogou água na fervura dos planos do banco de capital 
espanhol, anunciados sem a menor cerimônia por seu presidente mundial, Emilio Botín, em 
meio à empolgação com a compra das operações brasileiras do holandês ABN Amro, em 
outubro de 2007. "Agora, queremos ser o melhor e mais eficiente banco do Brasil, dar o maior 
retorno para o acionista", diz Fabio Barbosa, o presidente do Santander Brasil, que antes 
presidia o ABN Amro Real. O executivo reconhece que o banco que comanda está atrás da 
concorrência em muitos aspectos e pretende atingir a nova meta até 2013, quando a 
integração das duas instituições estará completamente concluída. 
 
Sem a gravata do habitual uniforme executivo, Barbosa recebeu o Valor na sexta-feira à tarde, 
dia seguinte à divulgação dos resultados do primeiro trimestre, numa espaçosa sala de 
reuniões da nova sede, no mesmo andar ocupado por ele e seus vice-presidentes. Da janela, 
panorâmica, se avista o Parque do Povo, as ruas arborizadas dos Jardins e um pedaço do rio 
Pinheiros. 
 
Atento ao relógio, o executivo falou por pouco mais de uma hora e interrompeu a conversa em 
duas ocasiões. Numa delas para acertar com sua assistente detalhes da aula que daria hoje à 
noite na Casa do Saber, do empresário e ex-banqueiro Jair Ribeiro. Barbosa é um dos 
convidados para falar nos seis encontros do curso "Grandes banqueiros", com vagas 
esgotadas. Os outros são André Esteves, do BTG Pactual, Pedro Moreira Salles e Roberto 
Setubal, do Itaú Unibanco, Fernão Bracher, do Itaú BBA, e Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. 
Barbosa fez outra breve pausa para perguntar se o vice-presidente Fernando Egydio Martins, 
presente na sala, havia conseguido comprar os disputados ingressos para a final do 
campeonato paulista de futebol, que seu time, o Santos, jogaria contra o Santo André, ontem, 
no estádio do Pacaembu. Os dois dividem a paixão pelo alvi-negro e, ingressos em mãos, iriam 
ao jogo. 
 
Fabio Barbosa aparentava estar relaxado a maior parte do tempo, mas quando questionado a 
respeito da possibilidade de deixar o banco e assumir um cargo no próximo governo, seu pé 
passou a bater no chão em ritmo acelerado. A resposta: "Estou comprometido com o banco." 
 
Valor: Qual é o grau de autonomia com que o banco trabalha em relação à matriz?  
 
Fabio Barbosa: Do ponto de visto financeiro, o banco é totalmente independente. O IPO 
(oferta inicial de ações) nos deu um excesso de capital a ser absorvido ao longo do processo 
de crescimento. Antes, para uma eventual expansão, teríamos de pedir aporte de capital da 
matriz. Do ponto de vista operacional, eu não quero ser totalmente independente. Existem 
vantagens em se trabalhar de forma integrada, como ter uma arquitetura de sistemas 
desenvolvida lá fora ou replicar produtos que já tenham sido experimentados. Quanto ao 
processo de decisão, temos bastante autonomia. Há alguns limites naturais, como em 
operações de crédito que envolvam grandes volumes, de centenas de milhões, ou quando o 
tomador é um grupo internacional com exposição a outras unidades do banco. Esses casos são 
sempre levados a Madri, para um comitê de crédito focado em Brasil. Você pode imaginar a 
relevância que o Brasil tem para a matriz, certo? Por isso, os assuntos são tratados com a 
devida atenção, de forma a assegurar a agilidade. 
 
Valor: O Santander é mais rigoroso que o ABN em termos de controle sobre a filial? 
 
Barbosa: O Santander é um banco mais integrado mundialmente do que o ABN. O ABN tinha 
uma atividade de varejo no Brasil e na Holanda. Mesmo nos Estados Unidos, as atividades 
estavam mais voltadas para o atendimento a empresas de pequeno e médio porte. O valor 



agregado de pertencer ao grupo Santander do ponto de vista de varejo é maior comparado ao 
ABN. Do ponto de vista do banco de investimento, é praticamente igual. Mas, no varejo, 
saímos ganhando. 
 
Valor: Na época da aquisição do ABN, Emilio Botín disse que queria ser o maior banco no 
Brasil. Esse projeto mudou com o advento do Itaú Unibanco? 
 
Barbosa: Claro. O cenário mudou com a fusão de dois bancos de primeiríssima linha, 
tornando a meta de ser maior impraticável no curto prazo. Isso nos levou a fazer uma 
adaptação. Agora, queremos ser o melhor e mais eficiente banco do Brasil, dar o maior retorno 
para o acionista. Na verdade, são quatro coisas que buscamos: ser o melhor banco em termos 
de retorno; com maior índice de satisfação do clientes; estar entre as melhores empresas para 
se trabalhar e ter a marca mais atrativa. Não é pouca coisa, mas tudo isso, na verdade, está 
meio que amarrado. Se as pessoas gostarem de trabalhar no banco teremos mais condições 
de ter uma massa de clientes satisfeita, a marca vai se positivamente impactada e isso 
pavimenta o caminho para os resultados. 
 
Valor: Em quanto tempo querem atingir essa meta? 
 
Barbosa: Temos até 2013 para atingir esses objetivos, quando o projeto de integração estiver 
completo. 
 
Valor: Qual objetivo é o mais difícil de ser alcançado? 
 
Barbosa: Criar um clima positivo em que as pessoas se sintam motivadas em meio a um 
processo de integração é difícil. A partir daí, os outros objetivos vêm com mais facilidade. Uma 
integração exige mudanças de hábito, de processos. Costumo brincar que quem gosta de 
mudança é empresa de transporte. Há um desarranjo inicial, mas isso a gente já deixou para 
trás. Agora é olhar para frente e construir esse novo banco. 
 
Valor: Como o senhor vê o Santander posicionado dentro de cinco e dez anos? 
 
Barbosa: Somos muito otimistas em relação à posição competitiva do banco. O valor 
agregado para um grupo estrangeiro tende a crescer na medida em que o Brasil se 
internacionaliza. O potencial de crescimento também está relacionado à integração, que nos 
levará a ter ganhos de escala e de performance. O primeiro passo é fazer os ajustes internos, 
para colocar o banco no mesmo patamar dos concorrentes. Depois é buscar a diferenciação, 
seja pelo modelo de negócios baseado no funcionário e no cliente como condição para os 
resultados, seja por conta da internacionalização, que vai nos favorecer. 
 
Valor: O que falta para estar no mesmo patamar dos concorrentes? 
 
Barbosa: A diferença de escala em relação aos líderes de mercado era representativa, daí a 
fusão com o Real, que permitiu ter uma base próxima à dos concorrentes. Agora estamos 
capturando as vantagens de escala, seja na condição de compra de serviços, seja na utilização 
de infraestrutura de forma mais eficiente. Isso nos permitirá ter os mesmos índices de 
desempenho financeiro que os concorrentes. Hoje, eles estão abaixo da concorrência. 
 
Valor: Mas ainda falta escala, não? Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a presença é baixa. 
 
Barbosa: Pelo nosso tamanho, estamos no jogo. O Santander é muito forte na região 
Sudeste, até por legado. O banco que temos aqui é a somatória de outros doze. Vamos abrir 
de 150 a 180 agências este ano, de um plano total de 600 em quatro anos. A ideia, 
primeiramente, é reforçar nossa posição no Sudeste, porque a dinâmica de algumas cidades é 
tal que acabamos não ficando adequadamente representados. A partir do segundo ou terceiro 
ano começaremos a olhar Nordeste e Centro-Oeste. 
 
Valor: O Santander é o único estrangeiro que conseguiu um espaço de verdade no varejo 
brasileiro. O que o banco fez certo e os outros, errado? 



 
Barbosa: Que outros estrangeiros? 
 
Valor: O concorrente Bilbao Vizcaya e o HSBC, por exemplo. 
 
Barbosa: O Santander tem essa vocação para o varejo, além de ter sido muito determinado. 
Houve uma série de aquisições de peso que revela o comprometimento com a estratégia de se 
estabelecer no varejo bancário, uma aposta mais forte que talvez não tenha comparação com 
a determinação dos demais. 
 
Valor: A folga de capital conquistada deu independência ao banco, mas ao mesmo tempo 
aumentou a cobrança dos investidores por retorno. Como o banco vai entregar isso? 
 
Barbosa: Existe um plano de crescimento estabelecido que passa pela abertura de agências e 
aumento da base de clientes, além da questão da internacionalização. Temos ainda uma 
convergência a fazer. Estamos buscando agora esse ganho de escala. Com tudo isso, temos 
condição de crescer mais rápido do que a concorrência nos próximos anos. O banco está no 
meio da integração, que deve acabar no terceiro trimestre e assim nos liberar para focar no 
crescimento. 
 
Valor: A expansão do crédito no primeiro trimestre foi inferior à do sistema financeiro. Qual a 
razão, com tanto dinheiro em caixa? 
 
Barbosa: O dinheiro entrou no fim de outubro e, até dar o resultado lá na ponta, há um 
processo a ser montado. Cada banco tem seu mix de negócios e nós trabalhamos com foco em 
grandes empresas, que tenderam a buscar menos dinheiro porque fizeram reservas durante a 
crise ou foram se saciar no mercado de capitais. Desde meados do ano passado, estamos 
capacitando a equipe e a estrutura do Santander para trabalhar melhor o segmento de 
pequenas e médias empresas. Tivemos em março um resultado mais auspicioso com relação 
ao crescimento de carteira do segmento. Como também estamos em meio à integração, é 
difícil mobilizar toda a organização. Ainda não conseguimos colocar a máquina para funcionar 
na velocidade que pode. 
 
Valor: Quando a máquina estará trabalhando a plena capacidade? 
 
Barbosa: Diferentes partes da máquina estarão trabalhando azeitadas em diferentes 
momentos. Mas o natural é que a máquina trabalhe em plena capacidade após a integração, 
marcada para o terceiro trimestre. Estamos fazendo isso com muito cuidado para não causar 
desconforto ao cliente. Se tiver que atrasar uma semana, duas ou três, vamos atrasar. O foco 
é o cliente. 
 
Valor: Por que o Santander aumentou as provisões para devedores no primeiro trimestre, 
num momento de queda da inadimplência? 
 
Barbosa: Estamos buscando ter provisões no mesmo patamar da concorrência. Aproveitamos 
o bom trimestre para buscar esse equilíbrio. 
 
Valor: Como o senhor avalia o posicionamento assumido por Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal no mercado? 
 
Barbosa: Durante a crise, em todo o mundo coube aos governos desempenhar o papel que a 
gente chama de anticíclico. O Brasil fez isso por meio de BNDES, Caixa Econômica e Banco do 
Brasil e com muita competência. Conseguiu reverter uma tendência da economia com uma 
mobilização de recursos muito inferior à utilizada por outros países. Não acho que houve 
problema. Pelo contrário, esses bancos ajudaram a dar uma virada na economia. 
 
Valor: E quanto à agressividade na conquista de folhas de pagamento de Estados e 
prefeituras? 
 



Barbosa: Isso é concorrência. Ganhamos algumas, perdemos outras. Não tivemos nenhum 
problema em função disso. 
 
Valor: Na área de cartões, o que motivou o Santander a sair do capital da Cielo e seguir voo 
solo? O banco foi convidado por Banco do Brasil e Bradesco para fazer parte do projeto do 
cartão elo? 
 
Barbosa: Primeiramente, já tínhamos uma visão de que o mercado brasileiro teria de se abrir, 
o que acabou ocorrendo com a perda de exclusividade de credenciamento. Em segundo lugar, 
havia o fato de sermos minoritários na Cielo. Daí aproveitamos para criar nosso próprio 
modelo, focado em serviço. Além disso, ter participação na Cielo e, ao mesmo tempo, uma 
parceria com a GetNet traria conflitos. Não fomos chamados para fazer parte do projeto elo e 
isso nem faria sentido. Saímos da Cielo lá atrás, com o IPO, quando a participação acionária foi 
transferida para a matriz. 
 
Valor: A GetNet tem poder de fogo para competir com Cielo e Redecard? 
 
Barbosa: O que a gente tem de fazer é oferecer serviços diferenciados. Lançamos o conta 
integrada, que passa justamente pela ideia de tratar não apenas a questão de cartões mas o 
relacionamento com o cliente dentro de um mesmo pacote, que tem muito a ver com nossa 
filosofia de trabalho. Se o cliente estiver satisfeito e eu criar um vínculo com ele, a tendência é 
fazer os negócios com a organização, pela comodidade e pela confiança. 
 
Valor: Isso não pode ser caracterizado como venda casada, algo que o governo quer evitar na 
área de cartões? 
 
Barbosa: O cliente não é obrigado a nada, ele escolhe. 
 
Valor: Outra área de produtos promissora é a de seguros, em que o Santander, no entanto, é 
fraco. Quais são os planos? 
 
Barbosa: Temos duas correntes dentro da área de seguros. O Santander trabalha 
mundialmente com seguros relacionados à atividade bancária, como previdência privada e 
seguro de vida. Mas o banco não trabalha com seguro de acidentes, seja de grandes riscos ou 
o chamado ramo elementar (carros, residências), e nem pretende. O grande potencial de 
expansão que vemos no mercado de seguros no Brasil, aliás, está em previdência e vida. Os 
indicadores mostram que a penetração de seguros na nossa base de clientes é muito baixa e 
temos, portanto, muito espaço para crescer. Se, no segmento de pequenas e médias 
empresas, o Real trabalhava melhor do que o Santander, no caso de seguros ocorre o 
contrário. 
 
Valor: Há planos de parceria na área de seguros? 
 
Barbosa: Não. Temos hoje parecerias somente para a distribuição, mas não acionária. 
 
Valor: O mercado brasileiro cresce, mas o espanhol está em crise. Que avaliação o senhor faz 
dos bancos espanhóis e quanto isso pode afetar a filial brasileira? 
 
Barbosa: O Santander apresentou um desempenho excelente na Espanha nesse primeiro 
trimestre e, durante toda a crise, o resultado se manteve estável, até mesmo com um pouco 
de crescimento. Talvez tenha sido o único banco que não apresentou qualquer respingo. Não é 
um banco que se envolve em operações mais arriscadas, de derivativos. É um banco com pé 
no chão, que não toma riscos desse tipo, com vocação para o varejo, que também trabalha 
com grandes clientes e operações estruturadas mas sem grandes alavancagens. 
 
Valor: O banco promoveu mudanças na direção, como a chegada de Ignacio Dominguez 
Adame para comandar "global banking" e mercados. Qual o significado? 
 



Barbosa: Não significou nada. O banco está sempre fazendo ajustes em sua estrutura. O que 
fizemos foi simplesmente uma adequação às necessidades que identificamos, e isso ocorre a 
todo instante. A vinda do Dominguez está dentro do conceito de que o banco precisa trabalhar 
de forma integrada. A integração se faz não só por meio de sistemas e processos, mas 
também através de pessoas. É importante termos uma forte ligação com a Espanha. Não 
adianta tentar fazer um banco exclusivamente brasileiro porque vou deixar na mesa um 
grande diferencial que tenho, que é o fato de ser um banco estrangeiro. 
 
Valor: Desde a compra do ABN Amro Real especula-se sobre a possibilidade de se ter um 
presidente espanhol aqui. Existe plano seu ou do banco nesse sentido? 
 
Barbosa: Em relação ao banco, tem que perguntar a ele [risos]. De minha parte, não há 
nenhum plano desse tipo. Estou há muitos anos aqui e muito comprometido, vendo os 
resultados aparecerem e construindo essa base da pirâmide, que é o engajamento dos 
funcionários em torno de uma nova visão de banco, de trazer os clientes e ter uma marca 
atrativa. É isso o que me motiva, construir uma organização com transparência, respeito a 
vários públicos e resultados crescentes. É mostrar que existe uma maneira de fazer negócios 
no Brasil em que a base seja a transparência. Os resultados financeiros podem ser construídos 
dessa maneira. Por isso meu nível de comprometimento é total. 
 
Valor: O sr. aceitaria convite para assumir um cargo de prestígio no governo? 
 
Barbosa: Para treinador do Santos, sim [risos]. Neste momento estou comprometido com o 
banco. Temos um projeto grande e várias peças a serem construídas. 
 
Valor: A resposta, então, é "não" ou "não agora"? 
 
Barbosa: Minha resposta é: estou comprometido com o banco. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Finanças, p. C8. 


