
Santander Brasil deve atingir 30% do grupo em dois anos 
Marcelle Gutierrez 
 
Parte da estratégia de expansão da instituição está na abertura de agências, inclusive com a 
inauguração em comunidades, como no Complexo do Alemão. 
 
Diante de um cenário global de crise econômica, no qual o espanhol Santander vende parte de 
suas subsidiárias da América Latina, como as de Chile e Colômbia, os investimentos 
permanecem sólidos na unidade brasileira. Marcial Portela, presidente do Santander Brasil, 
acredita que a participação no lucro total do grupo passará de 25% para 30% nos próximos 
dois anos. Já para o fechamento de 2011, a expectativa é de crescimento de 15% no lucro 
líquido. Dentro da estratégia de expansão orgânica, está nos planos ainda a inauguração de 
120 agências por ano; ontem foi aberta a segunda unidade em uma comunidade do Rio de 
Janeiro, na Vila Cruzeiro. 
 
"Cheguei [segunda-feira] de uma reunião mundial do Santander, e a atenção está dedicada 
para o Brasil, que tem uma situação espetacular atualmente, com empresas e bancos de todo 
o mundo olhando para cá", diz Portela durante inauguração da nova agência no Rio de Janeiro. 
 
Questionado sobre o impacto do custo da captação de recursos na instituição financeira, mais 
alta diante da aversão dos investidores ao risco, o presidente ressalta que o Brasil está em 
uma situação privilegiada, enquanto outros países estão em situação complicada. "Todas as 
informações para custo são em dólar e outras moedas. Na moeda do Brasil [real] continua 
igual." 
 
Outro objetivo da operação brasileira do banco espanhol é atingir um free float de 25% até 
outubro de 2012, prazo acordado com a BM&F Bovespa, afirmou Portela. Para isso, explicou o 
executivo, o banco precisa colocar 3% de suas ações no mercado. 
 
"Não havendo condições suficientes para colocar esses 3% e atingir os 25% que devemos ter 
de free float na bolsa, teríamos de pedir uma permissão especial para prorrogar essa 
obrigação por mais dois anos, mas a intenção é ficar dentro do período comprometido com o 
regulador da bolsa", declarou o executivo. 
 
Como parte da estratégia de crescimento no Brasil, o banco aposta na expansão orgânica, com 
a inauguração entre 100 e 120 agências por ano nos próximos três anos. Atualmente, a rede é 
formada por 2.294 agências, 1.437 PABs e 18.342 caixas eletrônicos. No Estado do Rio de 
Janeiro, 12 unidades foram inauguradas neste ano, que juntas somam 447 agências e PABs e 
340 pontos de atendimento eletrônico. 
 
"O Santander tem um vínculo forte e histórico com o Rio de Janeiro, onde construiu uma base 
sólida formada hoje por 1,4 milhão de clientes pessoa física e 74 mil empresas [pessoa 
jurídica]. Recentemente, anunciamos o plano Rio 100 em 5, pelo qual pretendemos dobrar os 
negócios no estado em cinco anos", afirma o diretor-executivo de Varejo, Pedro Coutinho.  
 
Em comunidades, o Santander inaugurou ontem uma agência bancária na Vila Cruzeiro, ao 
seguir a experiência bem-sucedida da unidade instalada no Complexo do Alemão em 2010, 
cujos clientes atualmente somam 1,2 mil pessoas e 100 pequenas empresas. 
 
O banco não divulga dados sobre o valor investido na agência da Vila Cruzeiro, construída em 
apenas 40 dias, mas espera atingir também 1,2 mil clientes em um ano. Para Marcial Portela, 
a abertura de unidades em comunidades faz parte da expansão natural do banco, com os 
mesmos produtos e serviços de todas as agências, independentes da localização. "Estamos 
satisfeitos com a agência do Complexo do Alemão, que se compara perfeitamente com 
qualquer outra."  
 
No que se refere a novas inaugurações, o presidente não revela locais ou prazos, mas confirma 
que acontecerão. "Vamos continuar a abrir agências em comunidades, não somente no Rio de 
Janeiro, mas em outras cidades também. Queremos repetir a mesma história do Alemão." A ut
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O gerente-geral da agência da Vila Cruzeiro, Antônio de Pádua, que já atuava com 
microcrédito na região e agora assumiu o novo cargo, revela que os produtos e serviços serão 
os mesmos, sem diferenciação específica de preço ou tarifa. "Acredito que os produtos mais 
aceitos serão o microcrédito, cartão, conta e poupança." 
 
Reginaldo Lima, assessor-executivo do Afroreggae, instituição parceira do Santander no Centro 
Comunitário Vila Cruzeiro, aberto junto com a agência bancária, afirma que a chegada de um 
banco constitui uma quebra de paradigma. "Há a bancarização do cidadão local e traz 
investimentos. Deixa de existir a cidade e favela." 
 
A mesma opinião é compartilhada pelo vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão 
(PMDB-RJ). "Nada seria possível se a iniciativa privada não viesse atrás do que o estado faz. O 
Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro são estratégicos para o desenvolvimento do RJ." 
 
Para Pedro Paulo, secretário da Casa Civil da prefeitura, há o conceito de integração e 
educação financeira. Segundo pesquisa realizada pela prefeitura, de acordo com Paulo, 80% 
dos servidores públicos municipais estão satisfeitos com o banco. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 dez. 2011, Finanças & Mercado, p. B1. 
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