
Abril de 2006
As redes Ale, de Minas, e Sat,
do Rio Grande do Norte,
anunciam a fusão de suas
operações. A nova empresa,
batizada de Alesat, torna-se a
sexta maior do setor

Abril de 2007
A Ultrapar adquire 69,2% das
ações ordinárias e 13,5% das
ações preferenciais da Distri-
buidora Ipiranga S/A

Abril de 2008
A Cosan, empresa do setor
sucroalcooleiro, adquire os
ativos da Esso Brasileira de
Petróleo, controlada pela
americana Exxon/Móbil

Agosto de 2008
O grupo Ultra adquire a rede
de postos Texaco, da ameri-
cana Chevron

Setembro de 2008
A AleSat compra a distribui-
dora catarinense Polipetro,
com 130 postos

Dezembro de 2008
A AleSat adquire a distribui-
ção de combustíveis da Rep-
sol YPF, que contava com
327 postos

Dezembro de 2009
Cosan compra rede Petrosul
do interior de São Paulo

Fevereiro de 2010
Cosan anuncia negociação
com a Shell para a criação de
uma joint venture, que forma-
rá uma empresa de R$ 50 bi

Roberto Setubal,

Patrícia Cançado

O banqueiro Roberto Setubal é
conhecido por ter uma agenda
bastante programada, para
aproveitar seu tempo da forma
mais eficiente possível. Mesmo
depois da fusão com o Uniban-
co, procurou manter o mesmo
número de horas trabalhadas.
Mas confessa que as responsabi-
lidades sobre ele aumentaram
muito. Na entrevista a seguir,
Setubal fala sobre internaciona-
lização do Itaú e a interferência
do governo na gestão dos ban-
cos públicos durante a crise.

● Com a fusão com o Unibanco,
não sobrou nada para ser com-
prado. Como se dará o cresci-
mento do Itaú daqui para frente?
O crescimento do Brasil já leva
ao crescimento em vários mer-
cados. E vamos olhar com mais
atenção muita coisa fora do Bra-
sil. Quando anunciamos a fu-
são, nós nos tornamos um ban-
co maior, não necessariamente
mais forte. Feita a integração, a
gente se sente preparado real-
mente para manter a liderança
no mercado brasileiro e buscar
outros mercados. A gente vai
olhar com muita calma, muita

cautela, muito à luz das oportu-
nidades que surgirem. Acho
que o caminho natural seria a
América Latina.

● Tem algum país em especial?
Vocês chegaram a negociar o
Banamex, do México?
Não chegamos a negociar nada.
Houve muita especulação nesse
sentido até porque parecia mui-
to lógico. Nunca manifestaram
nenhum interesse em vender o
Banamex. Se fosse o caso, a gen-
te até se interessaria. Tem paí-
ses da América Latina bastante
interessantes onde não esta-
mos presentes, como Colômbia
e Peru. Tem países bastante in-
teressantes onde queremos au-
mentar a presença, como Chile
e Argentina. Se temos alguma
pretensão de ser um banco for-
te na América Latina, precisa-
mos também estar no México.

● Vocês já se deram um prazo
para isso?
Acho que em cinco anos eu que-
ro ter um banco com presença
em vários países da América La-
tina. Eu me sentiria frustrado
se em cinco anos isso não acon-
tecer.

● Vocês estão olhando aquisi-
ções sistematicamente?
Os bancos de investimento
vêm aqui todo dia provocar. O
mapa de investimento todo
mundo conhece. Cada país tem
um, dois ou até três bancos que
podem ser interessantes.

● Com a fusão, o que muda na
discussão sobre a sua sucessão
com a adição da família Moreira
Salles como sócia?
Esse assunto não está aberto,
não está em discussão, ainda
tem muitos anos pela frente.

● Administrar um banco muito
maior faz alguma diferença?
Administrar, do meu ponto de
vista, é igual. Só que você é mui-
to mais exigido. As expectativas
da sociedade aumentam. O Ban-
co Central olha pra mim e diz:
você não pode fazer isso, tem
de dar exemplo. Você está mui-
to na berlinda, tem menos direi-
to de errar.

● O Itaú perdeu mercado em cré-
dito, onde os bancos públicos
aproveitaram a crise para cres-
cer. É aí que vocês vão ser mais
agressivos?
Perdemos mercado de fato,
mas não perdemos para os ban-
cos privados. Acho que os ban-

cos públicos tiveram um papel
na recuperação da economia,
ganharam mercado, e acho que
agora os privados voltaram a ga-
nhar mercado. Não recupera-
mos a posição anterior, mas es-
sa perda é muito pequena, por-
que o mercado cresceu. Os ban-
cos públicos tiveram um cresci-
mento muito significativo em
áreas onde a gente não pode
competir. A Caixa, por exem-
plo, tem uma programa de fi-
nanciamento de casa própria
num nível de renda, com subsí-
dio do governo, que a gente
nem pode disputar. O BNDES
também é um nicho muito espe-
cial, fez financiamentos enor-
mes a que a gente nem tem
acesso.

● O senhor acha que os bancos
públicos vão continuar agressi-
vos ou foi pontual?
Foi pontual no sentido de que
foi um momento muito particu-
lar. Instalou-se uma recessão,

os bancos privados ficaram
mais rigorosos na concessão de
crédito, o que foi uma reação
natural. Os bancos públicos,
orientados pelo governo no sen-
tido de não deixar o PIB cair, fo-
ram muito agressivos na conces-
são de crédito. E no final eles es-
tavam muito certos. Na nossa
percepção naquele momento,
parecia que aquilo traria um
prejuízo maior. Mas, como a
economia se recuperou, foi
bom para todo mundo.

● Houve muito questionamento à
aposta do governo de injeção de
recursos em bancos públicos.
Isso incomoda?
Com a crise, houve essa interfe-
rência política e acho que o go-
verno acertou inegavelmente.
Acho que só precisa tomar cui-
dado para não cometer os erros
do passado, que esses incenti-
vos políticos na gestão não tra-
gam os mesmo prejuízos do pas-
sado, o que não é o caso nesse

momento. Insisto que está ade-
quado e precisa ser mantido
adequado.

● Agora estamos em ano de elei-
ção e de crise na Europa. Mesmo
assim, vão ser mais agressivos?
Nós já retomamos nosso com-
portamento desde o ano passa-
do. O crescimento da nossa car-
teira de crédito este ano vai ser
muito maior que no ano passa-
do. A crise na Europa é muito
séria, vai ter aí suas consequên-
cias, mas não acho que vai afe-
tar tanto o Brasil.

● E as eleições?
Acho que vai ser tranquilo. O
mercado não vai diferenciar
muito os dois candidatos. A Dil-
ma representa a continuidade
de uma política que o mercado
gosta, que deu certo. O Serra é
um político experiente, reco-
nhecido, tem uma ficha de servi-
ços públicos excelente, nin-
guém se preocupa com isso.

ENTREVISTA

Executivo diz que nível de
cobrança aumentou e
que se sentirá frustrado
se o Itaú não for forte na
América Latina até 2015

ANDRE LESSA/AE

CRONOLOGIA

"Com a crise, houve essa
interferência política e o
governo acertou inegavel-
mente. Mas só precisa to-
mar cuidado para que es-
ses incentivos não tragam
os mesmo prejuízos do
passado, o que não é o ca-
so nesse momento"

JUNIOR SANTOS/TRIBUNA DO NORTE

Alesat pode definir o ranking das maiores
Distribuidora de combustíveis com apenas 3,6% do mercado é cobiçada por concorrentes, mas presidente diz que companhia não está à venda

Sem paredes. Setúbal, no salão que divide com Pedro Moreira Salles e outros dez executivos

‘Temos menos
direito de errar’

Expansão. Alecrim diz que Alesat no momento é compradora

Distribuição
concentrada

Presidente do Itaú-Unibanco

Naiana Oscar

Por não ter uma rede tão robus-
ta, Marcelo Alecrim, presidente
da distribuidora Alesat, ainda
consegue frequentar festas de
inauguração de postos de com-
bustíveis no interior, participar
de encontros com revendedores
e conversar “tête-à-tête” com os
donos dos estabelecimentos
que operam sob a sua bandeira.
A Alesat detém 3,6% de participa-
ção do mercado brasileiro. Em-
bora a empresa não seja uma gi-
gante na distribuição, os olhos
do setor, que passa por um forte
processo de consolidação, estão
voltados para ela.

A companhia, de capital minei-
ro e potiguar, virou a “noiva” da
vez nesse mercado, cuja líder ab-
soluta é a BR Distribuidora, da
Petrobrás. Entre analistas de
mercado, a Alesat é cotada como
peça-chave para decidir a dispu-
ta pelo segundo lugar – hoje nas
mãos do Grupo Ultra (Ipiranga e
Texaco). Com a concretização
da joint venture entre Cosan
(com a bandeira Esso) e a anglo-
holandesa Shell, os dois players
terão participação semelhante.

“Quem abocanhar os postos Ale-
sat conseguirá se distanciar da
concorrente”, afirma Adriano Pi-
res, diretor do Centro Brasileiro
de Infraestrutura.

Alecrim diz que a empresa
vem sendo cobiçada “como cava-
lo que ganha prêmio”. “Todo
mundo me pergunta se quero
vender”, diz o empresário, com
participação majoritária na com-
panhia. Ele garante, no entanto,
que a empresa não está à venda e
quer manter a expansão da rede
com a mesma estratégia que
vem adotando desde que come-
çou a trabalhar com distribuição
de combustíveis: o alvo são pos-
tos e distribuidoras regionais, ge-
ralmente em cidades do interior,
que costumam ficar de fora do
radar das grandes empresas.

Em 2011, a Alesat prevê a aqui-
sição de 200 novos estabeleci-
mentos para alcançar a meta de
1,9 mil postos ao fim do ano. O
investimento previsto é de R$ 20
milhões. Segundo dados da
Agência Nacional de Petróleo
(ANP), dos 36,7 mil postos do
País, 43% são de bandeira branca
(sem marca) e 11% estão nas
mãos de 109 pequenas distribui-

doras. Os quatro maiores grupos
do setor, incluindo a Alesat, de-
têm 45% dos postos e mais de
80% do mercado, que movimen-
ta anualmente R$ 190 bilhões.

Alecrim percebeu a possibili-
dade de crescer com a compra de
pequenos postos quando ainda
trabalhava como frentista no
posto do pai em Canguaretama
(RN). Na época, era bandeira Es-
so – rede que mais tarde tentou
comprar. “Postos de capitais e
dos grandes centros conse-
guiam mais vantagens com as
distribuidoras”, lembra. “Quem
atendesse bem os menores ia ga-
nhar dinheiro.” Depois de quin-
tuplicar os negócios da família
em cinco anos, Alecrim colocou
os pés no mercado de distribui-
ção, criando a rede regional Sat.
“Penhorei tudo, até casa de
praia, para comprar um navio pa-
ra transportar combustível.”

Abertura. Isso foi possível por-
que, na década de 90, o governo
brasileiro instituiu a abertura do
mercado de distribuição de com-
bustível, permitindo que novas
empresas atuassem no setor e au-
torizando a operação dos postos
bandeira branca. “Da noite para
o dia, mais de 200 empresas en-
traram nesse mercado”, conta
Alísio Vaz, diretor do sindicato
das distribuidoras (Sindicom).
“Como esse é um mercado de es-
cala, muitas optaram por sone-
gar impostos e adulterar com-
bustível para garantir lucro”,
acrescenta. A única desse perío-
do que passou a integrar o Sindi-
com, entidade que reúne as maio-
res do setor, foi a Alesat. “Como
estou entre os grandes, me sinto
grande também”, diz Alecrim.

Nos últimos dez anos, o merca-
do de distribuição voltou a se
concentrar e essa movimenta-
ção ficou ainda mais intensa a
partir de 2006. A Sat, de Alecrim,
fez uma fusão com a Ale, do gru-
po mineiro Asamar. Depois com-

prou a Repsol e a catarinense Po-
lipetro. Os concorrentes tam-
bém se movimentaram: o grupo
Ultrapar adquiriu Ipiranga e Te-
xaco. A Cosan, empresa do setor
sucroalcooleiro, entrou para a
distribuição com a compra da Es-
so em 2008. No início do ano,
anunciou uma joint venture
com a Shell. “Com isso, o merca-
do tem enfrentado duas grandes
mudanças, firmadas na concen-
tração e na nacionalização”, ex-
plica Adriano Pires.

Para o presidente da Cosan
Combustíveis e Lubrificantes,
Leonardo Gadotti, esse movi-
mento deve continuar ainda por
alguns anos. “É um mercado de
escala, para grandes empresas,
que não tem espaço para ama-
dor.” A expansão da Cosan, se-
gundo ele, está baseada na aquisi-
ção de redes regionais e postos
bandeira branca. A empresa não
fez comentários sobre a Alesat.

No mercado, o futuro da rede
presidida por Marcelo Alecrim é
uma incógnita. “Como eles pas-

saram incólumes pela consolida-
ção até aqui, pode ser que consi-
gam sobreviver sozinhos”, diz
Osmar Sanches, analista da La-
fis. Para ele, um dos sinais de que
a Alesat está resistente são os in-
vestimentos previstos para a
aquisição de postos.

Adriano Pires acredita que a
Alesat tem chances de se manter
entre as gigantes, caso opte por
recusar os “cheques” que hão de
vir. “O País está crescendo e tem
espaço para todos”, diz. Outra
possibilidade, segundo ele, é que
a rede seja porta de entrada de
alguma petroleira estrangeira
que queira explorar o mercado
brasileiro.

Especulações à parte, a Alesat
faz o possível para demonstrar
que pretende seguir independen-
te: não descartou a intenção de
fazer uma oferta inicial de ações
(IPO) – medida que foi frustrada
no passado por causa da crise glo-
bal – e mantém a tática de cres-
cer fazendo um trabalho de for-
miguinha.
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