
T É o F I M de 2010, o 
Banco do Brasil de
ve anunciar dois pas
sos importantes fo
ra do País. Um deles 
em direção aos Esta
dos Unidos, onde está 

em fase de conclusão a compra de um 
banco em New Jersey. E outro rumo à 
África, onde o banco estatal assumirá, 
em parceria com o Bradesco, uma par
ticipação nas operações do português 
Banco do Espírito Santo no continen
te. A investida ocorre simultaneamen
te a uma acirrada disputa pelo aqueci
do mercado brasileiro de crédito. 

Longe de representar um contrassen-
so ou perda de foco, a movimentação re
flete uma oportunidade, percebida pe
lo setor, de reinvestir os ganhos obtidos 
no Brasil. Com o caixa reforçado pelos 
bons resultados locais, os bancos es
tão de olho em todas as possibilidades 
de investimento capazes de aumentar o 
retorno sobre o patrimônio. A aquisição 
de operações no exterior certamente é 
uma delas, segundo especialistas. 

Um exemplo é a possibilidade, que per
manece latente desde o ano passado, de 
o Itaú Unibanco adquirir uma das maio
res instituições mexicanas, o Banamex, 
hoje nas mãos do americano Citibank. A 
operação - que o banco brasileiro nun
ca confirmou estar em andamento, mas 
tampouco negou seu interesse - seria 
de longe a maior investida de um banco 
nacional em outro mercado. 

Outro possível candidato a expandir 
operações no México é o Bradesco. Em 
janeiro, o banco anunciou a compra da 
operação do banco Ibi naquele país. A 

aquisição veio na esteira da compra da 
instituição no Brasil, e, por enquanto, 
se limita às operações de crédito pri
vate label da rede de lojas C&A. Execu
tivos brasileiros, entretanto, foram en
viados até lá pelo Bradesco, e avaliam 
as possibilidades locais. 

"A compra do Banamex seria um 
bom negócio para qualquer um dos 
grandes bancos brasileiros. O México 
é um país relativamente próximo, de 
língua espanhola, populoso e com uma 
classe média crescente", avalia o pre
sidente da EFC Engenheiros Financei
ros e Consultores, Carlos Daniel Co-
radi. A única ressalva, segundo o exe
cutivo, é a necessidade de se prepa-



rar gradualmente para tais investidas. 
"O Itaú é o banco que mais aprendeu a 
atuar no varejo fora de casa." 

O Itaú mantém uma rede de 81 agên
cias e 1,5 mil funcionários na Argentina, 
onde oferece, inclusive, empréstimo pes
soal e cartão de crédito. No Chile, são 2 
mil empregados em 79 unidades. No Uru
guai, é dono da maior empresa de cartão 
de crédito do país, a OCA, com 360 mil 
clientes. A operação paraguaia é a mais 
recente, iniciada em julho deste ano, com 
19 agências. Nos EUA, na Europa e na 
Ásia, o banco se concentra no atendimen
to a grandes empresas e clientes - o cha
mado private banking. Uma exceção é a 
agência no Japão, especializada em faci
litar as remessas de recursos dos brasilei
ros que trabalham por lá, os dekasseguis. 

Embora atue no exterior desde 1941, 
o Banco do Brasil deu novo impulso às 
operações internacionais a partir da 
crise financeira global. Num primeiro 
momento, chamou a atenção do ban
co o volume de capital recebido após 

a quebra do Lehman Brothers, em se
tembro de 2008. Diante da ameaça de 
quebradeira generalizada no setor ban
cário americano, as empresas brasilei
ras com investimentos nas grandes 
instituições financeiras internacionais 
decidiram bater à porta do BB. 

"A época (do estouro da crise), a capta
ção de recursos de empresas na agência 
de Nova York aumentou de 400 milhões 
para 4 bilhões de dólares. E esse dinhei
ro permaneceu conosco", conta o diretor-
executivo da área internacional e de co
mércio exterior do banco estatal, Admil-
son Monteiro Garcia. 

Se lá fora o clima era favorável ao ban
co, internamente o anúncio da fusão do 
Itaú com o Unibanco criou um concor
rente direto ao posto de maior institui
ção financeira nacional. "Percebemos 
que, para continuar a ser líder no Brasil, 
o BB teria de se tornar também, no míni
mo, um líder regional", diz o executivo. A 
reação foi rápida, graças à decisão do go

verno federal de liberar os bancos públi
cos para adquirir concorrentes. 

Antes do fim de 2008, o BB havia ar
rematado a Nossa Caixa, o Banco do Es
tado do Piauí (BEP) e o Banco do Esta
do de Santa Catarina (Besc). Em janeiro 
de 2009, anunciou que pagaria 4,2 bi
lhões de reais por 49% do Banco Voto-
rantim. Esgotadas as possibilidades do
mésticas, o BB passou a olhar além das 
fronteiras nacionais. "Percebemos que 
tínhamos 250 grandes clientes corpo
rativos no Brasil que demandavam, na 
Argentina, o mesmo atendimento ofe
recido aqui", afirma Garcia. 

Em julho de 2009, o BB anunciou a 
aquisição do argentino Banco Patagônia, 
por cerca de 480 milhões de dólares. Da 
noite para o dia, a instituição estatal pas
sou a contar com mais de 150 agências 
no país vizinho. "Conseguimos manter a 
clientela e atrair empresas que são nos
sas clientes no Brasil", diz o diretor. Co
mo resultado, as ações do Banco Patagô
nia valorizaram 20% desde a compra. 
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A estratégia no mercado americano 
é mais próxima da adotada no Japão, 
onde o BB tem sete agências, cada uma 
com cerca de 7 mil correntistas. "O má
ximo registrado até hoje foram 300 mil 
a 350 mil brasileiros residentes no Ja
pão. Nos EUA, as estatísticas não falam 
em menos de 1 milhão de expatriados. 
Por que não repetir o modelo?", argu
menta o diretor do banco. 

A primeira investida ocorreu entre o 
fim de 2009 e o início de 2010, com o 
auxílio de uma consultoria que identi
ficou como mercados potenciais o esta
do da Flórida e, mais ao norte da Costa 
Leste, a área próxima a Nova York, New 
Jersey e Massachusetts. A compra não 
vingou, diante do atraso na obtenção do 
aval das sucursais regionais do Fed - o 
banco central americano. Para operar 
no varejo americano, instituições es
trangeiras precisam receber antes o tí
tulo de Financial Holding Company. 

A CartaCapital Garcia adiantou que o 

novo alvo está sediado em New Jersey, 
tem poucas dezenas de agências e uma 
clientela de brasileiros, portugueses e la
tinos. Mais uma vez com base na experi
ência japonesa, onde 15% dos clientes são 
sul-americanos, em especial peruanos, 
o BB acredita que poderá manter e con
quistar a clientela internacional, além de 
ampliar os serviços prestados a empre
sas brasileiras, inclusive as de pequeno e 
médio porte instaladas nos EUA. 

A intenção do BB era anunciar, ao 
mesmo tempo, a aquisição de um se
gundo banco regional, desta vez na Fló
rida. A iniciativa foi "desaconselhada" 
pelas autoridades locais. "Tínhamos 
uma lista de três instituições, mas o 
Fed pediu para escolhermos uma delas 
e mostrar resultados consistentes antes 
de partir para outra compra." 

Diferentemente da estratégia adotada 
na Argentina, as agências compradas nos 
EUA receberão o nome Banco do Brasil. 
No caso do Patagônia, o banco estuda 
apenas uma mudança de logotipo, com 

as cores e a tipologia do BB, como forma 
de criar uma identificação com as em
presas e os turistas brasileiros, mas sem 
afastar os clientes argentinos. 

O outro front de expansão mais for
te do BB é a África, numa parceria com o 
Bradesco e o Banco Espírito Santo anun
ciada em meados deste ano. Executivos 
dos três bancos estão reunidos no Bra
sil para acertar os detalhes finais da ope
ração conjunta, que devem ser anuncia
dos ainda em dezembro. Na prática, res
ta definir qual será o tamanho da parti
cipação que BB e Bradesco vão assumir 
em uma holding a ser formada pelo par
ceiro português, para reunir as partici
pações do BES nos países africanos. 

"0 BES está há mais de cem anos na 
África e temos em vista grandes cons
trutoras e empresas como Petrobras 
e Vale, que estão presentes no conti
nente e são clientes em potencial", ex
plica Garcia. Outra oportunidade se
ria usar a experiência dos bancos bra
sileiros para ampliar a oferta de servi
ços financeiros, como cartões e segu
ros. O executivo cita o exemplo de An
gola, onde apenas dois hotéis aceitam 
cartões de crédito, mas não possuem 
terminais eletrônicos para registrar as 
transações. "Temos como operaciona-
lizar várias iniciativas, ainda que o re
torno venha a médio e longo prazo." 

As incursões fora do País são um ca
minho natural para as instituições fi
nanceiras brasileiras, na avaliação do 
analista da Planner Corretora, Victor de 
Figueiredo Martins. Embora frise que 
a maior parte do crescimento vai ocor
rer no mercado doméstico, o especialis
ta afirma que "o excesso de liquidez que 
existe hoje nos balanços pode ser usado 
em novas aquisições no exterior". 

"É bom lembrar que, depois de atra
vessar tantas turbulências , os ban
cos brasileiros viram que quem possui 
mais recursos em caixa resiste melhor 
nas crises", afirma o analista da Plan
ner. Martins lembra que as maiores ins
tituições ainda enfrentam dificuldades 
para concluir a integração com os rivais 
adquiridos nos últimos anos. Mas res
salva que aprenderam a conduzir esses 
processos, o que pode ser útil na absor
ção de agências no exterior. "Ainda que 
não seja para já, conseguimos reunir as 
condições necessárias para que os nos
sos bancos cresçam e conquistem mer
cado fora do Brasil." 

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 623, p. 36-38, 24 nov. 2010. 




