
HSBC NO BRASIL

 Inadimplência subiu em 2011, em R$ bilhões

Fonte: HSBC *Atrasos acima de 90 dias

LUCRO LÍQUIDO CARTEIRA DE CRÉDITO INADIMPLÊNCIA*
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O presidente do HSBC Brasil,
Conrado Engel, espera que a car-
teira de crédito do banco avan-
ce entre 15% e 17% em 2012. Es-
se crescimento é próximo ao re-
gistrado no ano passado, quan-
do o total de empréstimos da
instituição financeira atingiu
R$ 59,2 bilhões, expansão de
15% em relação a 2010.

A estratégia de priorizar o fi-
nanciamento ao comércio e ou-
tros serviços a pequenas e mé-
dias empresas já dá resultados.
O crédito para esse segmento
cresceu 23%, chegando a R$
27,5 bilhões. Segundo Engel, es-
se desempenho foi acima do re-
gistrado pela concorrência.

Já no segmento de varejo a ex-
pansão foi de apenas 6%. Ex-
cluindo financiamento de veícu-

los e crédito consignado feito fo-
ra das agências, produtos que o
banco deixou de trabalhar, a ex-
pansão teria sido de 28%.

Aumento dos empréstimos

foi o principal fator para o incre-
mento do lucro no ano passado.
O resultado foi de R$ 1,12 bi-
lhão, alta de 13,20% na compa-
ração com 2010.

O Brasil é a quarta principal
operação do HSBC, atrás de
Hong Kong, Reino Unido e Chi-
na. Esse critério leva em conta
o lucro antes de impostos, que

chegou a US$ 1,23 bilhão em
2011, o equivalente a 5,6% do re-
sultado global do banco. No ano
anterior, a contribuição brasilei-
ra foi de 5,4%.

Financeira Losango
Apesar da estratégia de focar na
alta renda e no relacionamento
com empresas, Engel negou a
venda da financeira Losango.
“Agora não está à venda”, dis-
se, mas não negou que essa posi-
ção poderá ser reavaliada no fu-
turo. “Todos os nossos negócios
são revistos o tempo todo.”

No ano passado, em meio a
venda de ativos no mundo, o
HSBC teria procurado um com-
prador para a Losango, mas
sem obter sucesso. “Foram ru-
mores”, diz. Segundo Engel, o
relacionamento com as mais de
20 mil lojas parceiras da finan-
ceiras são importantes para o ne-
gócio do banco hoje. ■ A.P.R.

A operação brasileira do HSBC
se aproxima cada vez mais das
origens do grupo, que foi criado
em 1865 para financiar o cresci-
mento do comércio entre Euro-
pa, Índia e China. O objetivo é
incrementar os negócios entre
Brasil e os países asiáticos, apro-
veitando a internacionalização
das empresas, e atender as pes-
soas físicas de alta renda. “Que-
remos focar onde é possível
agregar vantagens competiti-
vas”, afirma o presidente do
banco, Conrado Engel.

Ao priorizar determinados seg-
mentos, o banco abandonou, des-
de julho do ano passado, o finan-
ciamento de veículos e conces-
são de crédito consignado nas
operações fora das agências. Não
significa que o banco não acredi-
te na mobilidade social em curso
no Brasil, uma vez que esse públi-
co entra no radar do banco após
a ascensão de renda. “Está tudo
alinhado com a estratégia global
do banco”, diz o executivo,
acrescentando que, desde o final
de 2009, já avisava que esse seria
o caminho a ser trilhado.

No mundo, o banco também
vem fazendo ajustes. O HSBC
tem feito desinvestimentos em
operações de menor escala ou
que não se sentia competitivo.
Foi o caso do segmento private
no Chile e no Japão, vendidas,
respectivamente, para Itaú e
Credit Suisse, e da unidade de
cartões nos Estados Unidos. O
objetivo é reduzir custos e ele-
var a eficiência e mostrar mus-
culatura mais forte em um am-
biente de maior exigência de ca-
pital, com a implementação das
regras de Basileia 3.

Nessa modelagem mais enxu-
ta, o banco foca nos segmentos
que pode tirar vantagens por
ter presença global (87 países),
com a busca por maior relacio-
namento com o cliente, ou se-
ja, maior número de opera-
ções. “O HSBC é cada vez mais
um banco de serviços para os
clientes de alta renda e uma ins-
tituição de crédito para as em-
presas, aproveitando a sinergia
internacional”, avalia o analis-
ta da Austin Rating, Luis Mi-
guel Santacreu.

Os números do HSBC no Bra-
sil refletem isso. A participação
do banco no financiamento ao

comércio exterior (trade finan-
ce) chegou a 6,2% no ano passa-
do, ante 5,7% em 2010. Essa car-
teira de créditos alcançou em
dezembro R$ 13 bilhões, uma ex-
pansão de 39% em 12 meses.

Engel espera novos ganhos
nesse mercado e se apoia no re-
lacionamento com a China. Nas
operações entre os dois países,
a participação do HSBC chega a

9%, sendo que o crescimento se
deu após a instalação, em 2010,
de uma mesa de operações brasi-
leira em Xangai.

Santacreu, da Austin, lembra
que pela estrutura do HSBC no
Brasil, com cerca de 860 agên-
cias, é difícil competir no vare-
jo, uma vez que outros grandes
bancos chegam a ter mais de 4
mil pontos de atendimento tra-
dicionais. “Existe espaço para
crescer nessas segmentações. A
rede do HSBC está em cidades
com esse perfil de público.”

Do lado das empresas, o analis-
ta acredita que o objetivo do HS-
BC é conquistar as empresas que
possuem um porte entre médio e
grande e que começam a se inter-
nacionalizar. Além do financia-
mento a importações e exporta-
ções, a instituição pode oferecer
serviços de gerenciamento de
caixa para filiais de empresas bra-
sileiras no exterior, por exemplo.

Para o economista João Augus-
to Salles, da Lopes & Filho Consul-
toria, essa estratégia é propícia
no atual momento econômico.
Embora ocorra uma desacelera-
ção na Europa, o HSBC tem pre-
sença forte no continente asiáti-
co, que está em crescimento. ■

Ana Paula Ribeiro
aribeiro@brasileconomico.com.br

BancoHSBC estámais
enxuto e de volta às origens

Rodrigo Capote

Instituição vê crédito 15% maior este ano
HSBC Brasil quer manter ritmo
do ano passado, quando crédito
a empresas teve destaque

Participação
do HSBC no
financiamento ao
comércio exterior
passou de 5,7%
em 2010 para 6,2%
no ano passado

Depois de se desfazer de operações no Chile e Japão, instituição foca financiamento ao comércio exterior
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2012 Primeiro Caderno, p.28 .




