
A cadeira mais importante do
HSBC Brasil foi ocupada ontem.
André Brandão foi nomeado pre-
sidente executivo em substitui-
ção a Conrado Engel, que dei-
xou o banco no último dia 19 pa-
ra assumir a vice-presidência
executiva de varejo do Santan-
der Brasil. O novo nome causou
surpresa no mercado — não por
falta de experiência ou qualifica-
ção, mas por Brandão não estar
na “vitrine” do HSBC.

A escolha teve que ser rápida,
já que a saída de Engel supreen-
deu o banco. Segundo o comuni-
cado do HSBC, Brandão traba-
lhou 11 anos no Citibank em São
Paulo e Nova York. Ingressou no
HSBC em 1999 para a área de ren-
da fixa, vendas e câmbio. Após
dois anos, assumiu o cargo de di-
retor de tesouraria, para depois
ser promovido a diretor-executi-
vo da área. Em 2003, tornou-se
diretor-executivo para Global
Banking & Markets e, desde janei-
ro de 2010, ficou responsável pe-
la região das Américas e pelo Glo-
bal Banking na América Latina.

O presidente do HSBC para
América Latina, Antonio Losa-

da, justificou a promoção com a
experiência e o conhecimento
do mercado financeiro local e in-
ternacional. “Ele dará continui-
dade à execução da estratégia do
HSBC no Brasil.” Tem sido a de
crescer em pequenas e médias
empresas, em alta renda e em
empréstimos a exportações. “O
executivo estar no banco há
anos indica que não haverá gran-
des mudanças, que acontecem
quando vem alguém de outra em-
presa”, avalia o analista da Lo-
pes Filho, João Augusto Salles.

O perfil de Brandão se difere
dos antecessores por ele não ter
vindo de uma operação do exte-
rior do HSBC. É comum em
uma instituição global a troca
entre presidentes de unidades,
para que tenham visão geral e
tragam mais sinergias. Como
exemplo, o inglês Michael Geo-
ghegan, que ocupou a presidên-
cia do HSBC Brasil entre 1997 e
2003 estava no banco desde 1973
lá fora. Emilson Alonso, que fi-
cou de 2003 a 2008, foi ser res-
ponsável pela América Latina e
Caribe quando deu seu lugar a
Shaun Wallis, que ficou entre
2008 e 2009 no Brasil para de-
pois ser responsável pelo HSBC
em Hong Kong. Não à toa, um
dos candidatos apontados pelo
mercado para o cargo de Engel
era o brasileiro Paulo Maia, que
toca o HSBC da Austrália. ■

Do ponto de vista estratégico —
ou seja, a conquista de espaço no
mercado de financiamento de au-
tomóveis — a compra de uma par-
ticipação pelo Banco do Brasil no
Votorantim em 2009 foi um su-
cesso. No entanto, o retorno do
capital investido — R$ 4,2 bilhões
por 50% do capital total do Voto-
rantim —, nas condições atuais
de mercado, pode demorar. Até o
ano passado, a instituição pública
recebeu cerca de R$ 660 milhões
como participação nos resultados
do Votorantim. Neste ritmo, o BB
levaria quase 20 anos para ter de
volta o investimento.

Parte da lentidão está atrela-
da ao fato do Votorantim ter ti-
do prejuízo no ano passado, de
R$ 201,1 milhões. E para esse
ano, mesmo se esperando uma
melhora, o banco deve continuar
com alto volume de despesas pa-
ra provisões com devedores duvi-
dosos. “Eles estão reestruturan-
do a atuação porque cresceram
muito rápido com a crise de 2009
e a parceria com o BB”, diz Cris-
tiana Casaee, da Lopes Filho Con-
sultoria, afirmando que mesmo
que o prejuízo não se repita, o re-
sultado do Votorantim não será
tão expressivo em 2012.

Esse desempenho é visto co-
mo pontual no BB. Na divulgação
do balanço financeiro este ano, o
presidente do BB, Aldemir Bendi-
ne, afirmou que estava convicto
de uma reversão nos resultados
do Votorantim,mas não estabele-
ceu prazos ou metas. O professor
de finanças do Insper Ricardo Al-
meida avalia que não é possível
estabelecer qual o prazo adequa-
do para o retorno de um determi-
nado investimento. “Isso varia
caso a caso”, explica.

Para ele, quando se fala da par-
ticipação do BB no Banco Voto-
rantim não é apenas o retorno
que está em jogo. “Na época foi
também um caminho para fo-
mentar o crédito em segmento
que o BB tinha pouca atuação,
que era o financiamento de veícu-
los”, destaca.

A compra da participação de
50% do Votorantim foi anuncia-
da em janeiro de 2009, mas as
autorizações só saíram em se-
tembro do mesmo ano. O objeti-
vo era incrementar a carteira de
veículos, uma vez que o banco
da família Ermírio de Moraes era
forte no financiamento de veícu-

los usados. Ainda que não tenha
reflexo no lucro, a estratégia sur-
tiu efeito em termos de penetra-
ção de mercado.

Em 2008, a carteira do BB em
financiamento de veículos era
de R$ 6,7 bilhões. Passou para
R$ 9,43 bilhões ao final de de-
zembro, já considerando meta-
de do total de empréstimos do
Votorantim nessa modalidade.
Já no final do ano passado, esse
volume disparou a R$ 31,3 bi-
lhões, um avanço de 367,6% do
saldo existente do fim de 2008
até o fim de 2011. No mesmo pe-
ríodo, o sistema financeiro apre-
sentou incremento de 110,2%.

Com o aumento da inadim-
plência no crédito de veículos, es-
se crescimento deve desacelerar
agora. O Votorantim está imple-
mentando uma “agenda de mu-
danças” que inclui o aprimora-
mento das políticas de crédito no
varejo e maior sinergia com o BB
na área de crédito corporativo. ■

Banco optou por um
nome pouco conhecido
no mercado brasileiro
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BB pode levar 20 anos para
ter retorno com Votorantim

Compra de participação foi feita após grupo da
família Moraes ter perdas de R$ 2,2 bilhões

HSBC tem novo
presidente, mas a
mesma estratégia

A compra de metade do Banco
Votorantim pelo BB foi anunciada
em 9 de janeiro de 2009, após
mais de três meses de
negociação. Nesse momento,
as instituições financeiras
enfrentavam dificuldades na
captação de recursos devido ao
agravamento da crise financeira,
em setembro de 2008. No caso
do Banco Votorantim, a situação
era mais grave. A instituição
da família Ermírio de Moraes
enfrentava uma crise de
confiança após a área industrial
do grupo sofrer perdas de
R$ 2,2 bilhões com os chamados

“derivativos tóxicos”. Se por um
lado o Banco Votorantim queria
reforçar o caixa da instituição, o
BB buscava irrigar a economia de
crédito, aumentar a participação
no financiamento de veículos
usados e retomar a liderança
no ranking de ativos do sistema
financeiro, perdida 2008 com
a fusão entre Itaú e Unibanco.
A recomendação de financiar
mais veículos usados foi do então
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva que, ao ter a resposta de
que o BB não tinha experiência
nessa área, determinou que ela
fosse então comprada. A.P.R.

Tesouro planeja captação externa em reais

Fabio Rodrigues/ABR

Foco do Banco Brasil, de elevar
participação em financiamento
de veículos, foi alcançado
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Divulgação

AGENDA
● Confiança da indústria,
na Zona do Euro, às 6h.
● No Brasil, às 8h, tem IGP-M.
● Nos EUA, PIB e atividade do
Fed de Kansas saem às 9h30.
● Dados de emprego, inflação
e produção industrial, no Japão,
serão divulgados às 20h30.

Bendine,doBB,esperareversãodeprejuízosdoVotorantim

O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse ontem que
o governo trabalha com a possibilidade de fazer emissão em reais
para atender a expectativa de quem quer investir no curto prazo em
moeda brasileira. Questionado sobre o prazo desta captação, Augustin,
enfatizou que “o governo não costuma dar datas das emissões”.
A última captação externa do governo ocorreu no início do ano, em
dólar, quando emitiu US$ 750 milhões em papéis nos EUA e Europa.
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LUCRO RECEBIDO PELA PARTICIPAÇÃO, 
EM R$ MILHÕES

LONGO PRAZO

Investimento e retorno 
do BB no Votorantim

BB DESEMBOLSOU

R$ 4,2 bilhões
PELA PARTICIPAÇÃO
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Fontes: bancos e Brasil Econômico
*considera apenas 4º trimestre
**No ano passado, Banco Votorantim 
registrou prejuízo de R$ 201,1 milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 mar. e 1 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




