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Ag e n d a

Processo civil
“Novos Desafios do Direito

Processual Civil Brasileiro” é o te-
ma das palestras que os juristas
Athos Gusmão Carneiro, minis-
tro aposentado do STJ, e Araken
de Assis farão na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo
(PUC-SP).

Data: 11 de abril E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Serviço Instituição aposta em banco comercial e transações globais para ganhar mercado

BofA coloca em prática estratégia
para atrair multinacional no país

CLAUDIO BELLI/VALOR

Juan Pablo Cuevas e Marcelo Moussalli, do BofA: mais de uma centena de clientes em pouco mais de um ano, com expectativa de expansão rápida

Fernando Travaglini
De São Paulo

Menos de um ano após conse-
guir a autorização do Banco Cen-
tral para operar como banco co-
mercial no Brasil, o Bank of Ame-
rica Merrill Lynch está com tudo
pronto para colocar em prática
sua estratégia local. A ideia é am-
pliar o relacionamento com as
multinacionais daquele país pre-
sentes no Brasil e também com as
brasileiras com acesso ao merca-
do internacional. No centro des-
se planejamento está a implanta-
ção no país do sistema de paga-
mentos global (global treasury
solution - GTS), uma das divisões
que mais cresce entre os maiores
bancos do mundo.

O GTS é justamente a área res-
ponsável pela oferta de produtos
e serviços para as companhias
que atuam em diversos países, co-
mo gestão de caixa, administra-
ção da liquidez e financiamento
ao comércio exterior, por meio de
uma plataforma única, o que faci-
lita o gerenciamento do caixa. A
instituição já concluiu a infraes-
trutura de sistemas e parte agora
para colocar em prática seu plano
de expansão da clientela.

Além das multinacionais ame-
ricanas e asiáticas já presentes no
país, o Brasil começa a receber,
em número cada vez maior, as
médias empresas dos Estados
Unidos — nicho em que o BofA
tem presença importante —, que
aportam para se integrar às ca-
deias produtivas locais comanda-
das pelas gigantes americanas,
conta Juan Pablo Cuevas, chefe da
área de global treasury solution
para América Latina.

É o que ele chama de “segunda
o n d a”. “A América Latina sempre
foi importante, mas agora, dentro
dos emergentes, aqui está o princi-
pal crescimento”, diz o executivo,

que fica baseado em Miami, mas
visita o Brasil frequentemente.

Hoje o banco já atende mais de
uma centena de empresas, mas o
objetivo é crescer rapidamente,
conta Marcelo Moussalli, chefe da
área de vendas corporativas do
GTS para toda América Latina. Até
por isso a velocidade de implanta-
ção da plataforma, em menos de
um ano, era uma necessidade.
“Precisávamos fazer rapidamente
para não perder o momento posi-
tivo pelo qual passa o Brasil”, diz.

“O potencial é de que os clientes
se tornem milhares em breve, jus-
tamente por sermos o maior ban-
co entre as pequenas e médias em-
presas americanas e termos uma
presença forte entre as maiores”,
completa ele. Outro que tem apos-
tado fortemente nesse mercado no

Brasil é o também americano Citi,
que neste ano transferiu o coman-
do da sua divisão de GTS na Améri-
ca Latina para São Paulo.

Antigo representante legal do
BofA no país antes da fusão com o
Merrill Lynch, Moussalli ajudou
na implantação do banco comer-
cial no último ano e também no
desenvolvimento da plataforma
global aqui no país. Com o siste-
ma rodando, o executivo brasilei-
ro, recém-promovido, passou a
comandar, a partir de São Paulo,
toda a divisão comercial do GTS
para a América Latina.

Entre os produtos oferecidos es-
tá a gestão de caixa, pagamentos,
administração dos investimentos
e o financiamento ao comércio ex-
terior. O banco também começou
a desenvolver o serviço de custódia

e já tem a oferta de cartão de crédi-
to corporativo com bandeira Mas -
terCard. “O GTS permite ter o clien-
te permanentemente dentro do
n e g ó c i o”, acrescenta Cuevas.

A estratégia anda junto, evi-
dentemente, com o banco de in-
vestimento, que já tem boa pre-
sença no Brasil. “O GTS é a ligação
mais forte que temos com o setor
corporativo. É o laço de relacio-
namento com as empresas”, ex-
plica Cuevas. “É importante por-
que as outras áreas de negócios
do banco podem fazer o ‘cross-
sell’ [venda cruzada], como o cor-
porate banking [atacado], o ban-
co de investimento, e a área de
‘global markets’ [ t e s o u r a r i a ] .”

Cuevas ressalta que o investi-
mento feito em tecnologia, que ele
diz ter sido “i m p o r t a n t e”, repre-

senta o compromisso de longo
prazo com o país. “Temos uma ba-
se corporativa mundial muito
grande. Então é uma responsabili-
dade abrir o mercado brasileiro
para eles. E abrir bem. Não estou
aqui para ficar três meses”, diz. Isso
vale também, afirma, para as em-
presas brasileiras. “Quero traba-
lhar com o corporativo global, mas
estou construindo relacionamen-
to com o corporativo brasileiro.”

A volta do BofA ao Brasil — além
de um escritório de representação
a instituição teve participação no
BankBoston — coincide com a me-
lhora do sistema financeiro ameri-
cano. Passada a crise bancária, que
levou à compra da Merrill Lynch
pelo BofA, no auge da crise, o ban-
co acelerou a implantação do ban-
co comercial por aqui.

Fazenda e
bancos vão
est udar
spread
Vanessa Adachi
De São Paulo

Enquanto tenta pressionar os
spreads dos bancos privados
com um pacote de corte de taxas
de juros do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal — a ser
anunciado depois da Páscoa —, o
governo vai criar um grupo de
trabalho com os bancos para fa-
zer uma análise estrutural do
spread bancário e buscar pro-
postas para baixá-lo. O grupo se-
rá formado por técnicos do Mi-
nistério da Fazenda e da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febra-
ban). A decisão foi tomada na
reunião entre o ministro Guido
Mantega (Fazenda) e os princi-
pais banqueiros do país, na se-
mana passada, em Brasília.

Os banqueiros saíram do en-
contro, que foi mantido sob sigi-
lo pelo ministério, com a impres-
são de que não haverá “caneta -
das” do governo para tentar for-
çar os spreads para baixo e que a
solução será negociada.

Em relação ao pacote em ela-
boração por Caixa e BB, a mensa-
gem transmitida aos banqueiros
do Bradesco, do Itaú Unibanco e
do Santander é que caberá a eles
decidir o que fazer diante do
exemplo que será dado pelas ins-
tituições federais.

Não é difícil imaginar o que
constará da agenda do grupo de
trabalho a ser formado: cunha
fiscal, compulsório e inadim-
plência deverão ser amplamente
debatidos.

Chefe do J.P.
se demite
após multa
Bloomberg News

O chefe global para renda va-
riável de mercado de capitais do
J.P. Morgan, Ian Hannan, renun-
ciou ao seu posto para responder
a uma acusação feita pela autori-
dade financeira da Grã-Bretanha,
em que ele supostamente se va-
leu de informação privilegiada
(“insider information”, no termo
em inglês) perante clientes.

Foi determinado que Hannan,
que era baseado em Londres, pa-
gue 450 mil libras esterlinas (US$
720 mil) em multa à Financial
Stability Authority (FSA), a agên-
cia reguladora do país.

O executivo, de 56 anos, deu de-
talhes para um cliente desconheci-
do sobre uma proposta de oferta
de aquisição da companhia Heri -
tage Oil, além de se valer do conhe-
cimento de novas descobertas de
petróleo pela mesma companhia,
em dois e-mails enviados em 2008,
informou a FSA em um comunica-
do. Hannan afirmou que estava
agindo de acordo com os interes-
ses de seus clientes.

“Eu realmente acredito que as
conclusões da FSA estão erradas e
não vejo a hora de poder con-
frontá-las”, disse. Ele estava entre
os banqueiros que aconselha-
vam a Xstrata, uma das maiores
mineradoras do mundo, que era
foco de uma possível oferta por
parte da Glencore International.

No J.P. Morgan, que também
realiza serviços de corretagem
para a Xstrata, Hannan auxiliou a
companhia mineradora a vender
ações no ano de 2002, e se envol-
veu em muitas das suas posterio-
res compras, incluindo uma
aquisição de US$ 18,1 bilhões da
Fa l c o n b r i d g e , produtora cana-
dense de níquel.

“Informação privilegiada é
uma coisa extremamente valiosa
e deve ser tratada de forma bas-
tante cautelosa, para que se ga-
ranta que será sempre algo devi-
damente controlado e que salva-
guardas apropriadas sejam ob-
servadas”, afirmou Tracey McDer-
mott, que é chefe de crime finan-
ceiro da FSA.

Candidatos ao Banco Mundial de olho na Europa
JAY MALLIN/BLOOMBERG

Ngozi Okonjo-Iweala, ministra das Finanças da Nigéria, está entre candidato s

Robin Harding
Financial Times, de Washington

A escolha de um novo presi-
dente para o Banco Mundial po-
de parecer competitiva, com três
candidatos cruzando o mundo
buscando propagandear os mé-
ritos de suas candidaturas, mas
um candidato não apoiado pelos
Estados Unidos só terá chance se
conseguir conquistar algum
apoio europeu.

Ngozi Okonjo-Iweala, minis-
tra das Finanças da Nigéria, e Jo-
sé Antonio Ocampo, ex-ministro
das Finanças da Colômbia, com-
petem pelo cargo máximo no
banco de desenvolvimento mais
importante do mundo, em dis-
puta com Jim Yong Kim, um nor-
te-coreano indicado pelo gover-
no dos EUA que é especialista
em saúde pública e presidente
do Dartmouth College.

Teoricamente, o processo é
simples: os 25 diretores executi-
vos do Banco Mundial escolhem
um presidente por consenso,
após um processo baseado em
mérito e transparência. Na práti-
ca, o poder de voto europeu signi-
fica que Kim não tem como per-
der, salvo se alguns países rompe-
rem com a tradição segundo a
qual um americano comanda o
banco, enquanto a Europa fica
com o cargo mais alto no Fundo
Monetário Internacional (FMI).

Autoridades de países em de-
senvolvimento dizem estar tor-
cendo para que o Reino Unido e
a França conduzam-se de modo
coerente com sua retórica sobre
a África e o mundo em desenvol-

vimento, e abordem o processo
com uma mente aberta. Mas a
seleção para o [comando do]
Banco Mundial ocorre logo após
a Europa ter conseguido empla-
car a então ministra das Finan-

ças francesa, Christine Lagarde,
para a chefia do FMI.

Ocampo e Okonjo-Iweala têm
viagem marcada para a Europa
na próxima semana. A diretoria
do Banco Mundial entrevistará
os três candidatos em 9, 10 e 11
de abril e logo depois fará sua es-
colha, a tempo para os encontros
de primavera (no hemisfério
Norte) do banco e do fundo.

Segundo as complicadas re-
gras que regem o Banco Mundial,
alguns diretores executivos têm
muito mais votos do que outros,
ao passo que 17 dos 25 têm de fa-
lar por mais de um país. Embora
a decisão final deva ser obtida
por consenso, pessoas envolvidas
na escolha dizem que o Conselho
fará votações ao longo do cami-
nho, de modo que a força de voto
se fará sentir.

Kim começa com 15,61% dos
votos correspondentes aos EUA,
maior acionista do banco, e com
o apoio praticamente certo do Ja-
pão, que tem 9,34%. Após uma
reunião em Tóquio, Jun Azumi,
ministro das Finanças do Japão,
descreveu Kim como “muito ade-
q u a d o” à missão, levando Kim
para um patamar de quase 25%.

Em contraste, o grupo de paí-
ses em desenvolvimento que or-
ganizou as duas candidaturas ri-
vais podem reunir quase 36% dos
votos correspondentes aos 12 di-
retores executivos, inclusive do

eleitorado de fala espanhola, on-
de a maioria dos votos vêm do
México e da Venezuela.

Mas alguns nesse grupo po-
dem ser vulneráveis a pressões
políticas, porque países como a
China, a Índia e a Arábia Saudita
têm muitos outros interesses di-
plomáticos em disputa com os
Estados Unidos.

Canadá e Austrália apoiaram
uma rival de Lagarde para a che-
fia do FMI e terão de enfrentar
decisões difíceis caso conside-
rem que Kim não é a melhor op-
ção. O Canadá representa os paí-
ses do Caribe no banco, mas é um
aliado íntimo dos EUA; a Austrá-
lia representa a Coreia do Sul, cu-
jo presidente tem manifestado
forte apoio ao coreano Kim.

Porém, mesmo se todos esses
países preferissem Ocampo ou
Okonjo-Iweala, nenhum dos
dois poderia vencer se os 32% de
votos controlados por eleitores
europeus fossem, em bloco, para
Kim. Mesmo se a Suíça, que re-
presenta alguns países da Ásia
Central, viesse a votar a favor de
Kim, isso não seria suficiente.

Kim poderá sair-se melhor
nas entrevistas e vencer a dispu-
ta por aclamação generalizada.
Se isso não acontecer, sua vitória
dependerá de a União Europeia,
penalizada, pela crise mostra-se
disposta a votar com sua
consciência.

Horário: 19h00
Local: R. Ministro Godoy, 969,

1o andar, Perdizes, São Paulo, SP
Informações: ape-

jur@gmail.com

Painel de controle
A Fundação Instituto de Pes-

quisas Econômicas (Fipe) realiza
o curso “Painel de controle de

Instituições de Crédito (PCIC)”
que consolida informações sobre
o desempenho de uma institui-
ção ou linha de negócio. Durante
o curso, o professor Roberto Luis
Troster vai elaborar um PCIC,
passo a passo. Voltado para ges-
tores, controladores, investido-
res e outros serviços terceiriza-
dos que demandem informações
objetivas em tempo real.

Data: 9, 10 e 11 de abril
Horário: 9h às 17h30
Local: Av. Paulista, 1499 - 4o

andar, São Paulo, SP
Informações: www.fipe.org.br

S u st e n t a b i l i d a d e
A consultoria Keyassociados

promove o workshop gratuito
“Sustentabilidade: soluções am-

bientais para sua empresa”, onde
serão apresentadas noções de
gestão e legislação ambientais e
suas aplicações para maior com-
petitividade empresarial.

Data: 26 de abril
Horário: 9h às 11h
Local: Av. Paulista, 37, 10º An-

dar, São Paulo, SP
Informações: (11) 3372 9595
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Finanças, p. C16.




